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Almási Balogh Pál Kórház (16098/2022)
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: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15822631205
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
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/EKR000246792022/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/EKR000246792022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT beszerzése az Almási Balogh Pál Kórház részére
Hivatkozási szám: EKR000246792022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33124000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A további információkat, a részletes specifikációt, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési
dokumentumhoz csatolt műszaki minimumkövetelmények tábla tartalmazza.
Az eljárás tárgya: CT berendezés beszerzése. Az eljárás mennyisége: 1 db új berendezés. Az eljárás kapcsán
megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogató
tartalmú támogatási igényét kézhez vegye, vagy esetlegesen azt saját forrásból finanszírozni tudja és Nyertes
Ajánlattevőt erről elektronikus úton illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa. A szerződés nem
lép hatályba, amennyiben a Támogató a többlettámogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy
csökkentett összeggel támogatja, vagy saját forrásból finanszírozni nem tudja. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint
fenti esetben a többlettámogatásra 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 [75. §, 131. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult
a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Ajánlattevő feladata
az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján a készülék telepítése, üzembe helyezése és
betanítása a készülék kezelésére
Az Eladó vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott berendezés használatára szükséges létszámú felhasználót
betanít, a betanítás költségeit a szerződéses ár tartalmazza. A helyszíni kezelés-betanítási idő a próbaüzem ideje
alatt 5 nap. Szerződő Felek a hibamentes próbaüzemet követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről
átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Próbaüzem alatt a két fél együttes jelenlétében történik az áru és
tartozékaik összes funkciójának a kipróbálása és használatának ismertetése. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv
keltének időpontjától számít az áru Vevő részére történő műszaki átadása, valamint az áru garancia ideje is. A
próbaüzem időtartama 5 naptári nap.
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: CT beszerzése az Almási Balogh Pál Kórház részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A további információkat, a részletes specifikációt, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési
dokumentumhoz csatolt műszaki minimumkövetelmények tábla tartalmazza.
Az eljárás tárgya: CT berendezés beszerzése. Az eljárás mennyisége: 1 db új berendezés. Az eljárás kapcsán
megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogató
tartalmú támogatási igényét kézhez vegye, vagy esetlegesen azt saját forrásból finanszírozni tudja és Nyertes
Ajánlattevőt erről elektronikus úton illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa. A szerződés nem
lép hatályba, amennyiben a Támogató a többlettámogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy
csökkentett összeggel támogatja, vagy saját forrásból finanszírozni nem tudja. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint
fenti esetben a többlettámogatásra 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 [75. §, 131. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult
a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Ajánlattevő feladata
az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján a készülék telepítése, üzembe helyezése és
betanítása a készülék kezelésére ( betanítási idő: 5 nap).
(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 Kötelezően előírt 12 hónap jótálláson túl vállalt garancia mértéke (min. 0 hónap,
max. 12 hónap, előny a nagyobb) 10
2 70 cm-t meghaladó gantry apertúra (nyílásátmérő) nagysága (felszerelt burkolattal) (min. 0 cm, max. 20
cm, előny a nagyobb) 10
3 Rekonstrukciós paraméterek: Rekonstruált mátrix min. 512 (x512) (előny a nagyobb, min. 512 (x512),
maximum 1024 (x1024) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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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:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8.,
10., 12.-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá ezen igazolások keltezése nem
lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti
kizáró okokról. [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról]
A kizáró okok és az alkalmassági minimumkövetelmények előzetes igazolásaként, a Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
legjelentősebb szállításainak ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell
legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és
befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként
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végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett
részt.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint
be kell mutatnia (tanúsítvány másolatát becsatolva), hogy a megajánlott készülék rendelkezik elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal -figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 24.§ (3) bekezdésére-,
amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott
áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak
a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. - nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett az alábbi termék szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával:
- legalább 1 db, legalább nettó 96.600.000 Ft ellenértékű CT berendezés.
A referencia egy vagy több szerződéssel is igazolható.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt.
140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a
részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M.2. a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) pontja szerint, ha a
megajánlott készülék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés) vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
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, a szerződéses árat az Ajánlattevőnek, a leszállítást és szerelést, üzembe helyezést, betanítást igazoló
teljesítési igazolás alapján, a benyújtott számla kézhezvételét követően 60 napos fizetési határidővel átutalással
fizeti meg. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése
szerint (az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) történik.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Eladó a szállítás bizonyítottan a terhére felróható késedelmes teljesítése esetén a Vevőnek kötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik. Az Eladó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a
szerződés nettó ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbért Vevő maximum 15 naptári napra érvényesíti,
maximum 15 % -ig.
Az Eladó a hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Hibás teljesítés esetén a hibás
teljesítési kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a a hiba kijavításának időszakára, naptári
naponként. A hibás teljesítési kötbért Vevő maximum 15 naptári napra érvényesíti, maximum 15 %-ig.
Szavatossági igény: a leszállított termék nem felel meg az előírt műszaki követelményeknek, a szerződésben
foglalt feltételeknek. Amennyiben a hibás teljesítés az átvételkor kitűnik, a Vevő az adott terméket nem veszi át –
ezen esetre is a hibás teljesítés jogkövetkezményei vonatkoznak.
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Hibaelhárítás elmaradása esetén Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek. Az Eladó által fizetendő
késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes óra után a szerződés nettó ellenértékének 0,1 %-a, a kötbér
maximuma legfeljebb 10 óra.
Vevő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is érvényesíti.
Amennyiben a megajánlott termék a szállítás időpontjában már nem beszerezhető, úgy a eladó jogosult azonos
gyártó azonos sorozatú továbbfejlesztett berendezését szállítani, mely teljesíti vagy meghaladja az eredetileg
megajánlott termék műszaki paramétereit, az ár változatlanul hagyása mellett. A termék változásáról a Felek
kötelesek egyeztetni.
Meghiúsulási kötbér: A teljesítés jogos/méltányolható ok nélküli megtagadása vagy Eladó érdekkörében felmerült
lehetetlenülés esetén, továbbá ha Vevő a szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegő magatartása miatt eláll,
vagy azt felmondja, Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a
szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a.
Eladó kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért
meghaladó kárának megtérítését követelje Eladótól.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített
késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés finanszírozása iránt támogatási igényt nyújt be. Felek
rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre vonatkozó támogatási
igényét kézhez vegye, vagy annak fedezetét saját forrásból biztosítani tudja és Eladót erről elektronikus úton
illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztassa. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a
Támogató a támogatási igényt írásban elutasítja, vagy csak részben vagy csökkentett összeggel támogatja, saját
forrásból a beszerzést nem tudja finanszírozni.
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 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: 2022/09/05 (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: 2022/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben
foglaltak alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak
alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.
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 dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2. pontjai.
3.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
4.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb
árérték arány
bírálati szempontja alapján értékeli. értékelési szempontok: Azon részszempont esetén, ahol az előny
a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén,
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ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Abszolút értékelési
módszer esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes
ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
megfelelő pontszámot. Azon bírálati szempontok, melyek az adott tulajdonság / szolgáltatás nyújtásának
meglétét bírálja, Igen válasz esetén 10 pontot kap ajánlattevő, míg a Nem válasz esetén 0 pontot kap
ajánlattevő. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határát 0-10 pont.
5.) Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként a megajánlott berendezés vonatkozásában magyar nyelvű
gyártói katalógust, vagy gyártói termékleírást benyújtani (melyből megállapítható a megajánlott
berendezés megfelelősége), valamint CE engedélyt. Kérjük továbbá a műszaki tábla minden sorának
kitöltését követően az ajánlathoz csatolását.
Az eszközök átadás-átvételi eljárása sorát átadandó dokumentumok: - Üzembe helyezési és próbaüzemi
jegyzőkönyv, - Forgalomba hozatali engedély 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján, - Garanciajegy,
- Magyar nyelvű kezelési utasítás (elektronikus és nyomtatott formátumban), - A kezelési oktatás
elvégzésének dokumentuma.
6.) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
7.) Részajánlat tételre nincs lehetőség, mivel Ajánlatkérő 1 db új berendezés beszerzését tervezi.
8.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot. 63/2022. Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő előzetes piaci
konzultációt tartott, mely a EKR000501912022 számon érhető el.
9.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – 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.
10.) Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt.
35.§ (8) bekezdésére.
11.) Ajánlatkérő 2022. 08.17. 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: Almási
Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3. A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A
bejáráson a beszerzéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet
feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére, aki ezt követően a beérkezett kérdésekre, folyamatosan, ésszerű
határidőben írásban válaszol. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek
melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia.
12.) Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján a készülék
telepítése, üzembe helyezése és betanítása a készülék kezelésére (betanítási idő: 5 nap).
13.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
14.) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat."
15.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az
ajánlathoz,
melyről Ajánlatkérő nyilatkozatát várjuk el arra vonatkozóan, hogy az mindenben megegyezik az eredeti
dokumentummal.
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 jogorvoslattal
kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.
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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (15784/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
Telefon: +36 301739990
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001053632022/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/EKR001053632022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A BMSK Zrt. irodaházaiban takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001053632022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BMSK Zrt. által üzemeltetett létesítményekben napi és nagytakarítási szolgáltatások biztosítása (Hermina IH, LK,
Cházár9 IH)
Általános napi, heti és nagytakarítási szolgáltatások nyújtása az Ajánlatkérő II.2.3) pontban megjelölt telephelyein
a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban és a II.2.4) pontban foglaltak szerint. A műszaki tartalom
részletezését, követelményeket a közbeszerzési dokumentum, illetve az annak mellékletét képező műszaki leírás,
valamint 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: A BMSK Zrt. irodaházaiban takarítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1. HERMINA IRODAHÁZ/ BMSK ZRT. Központ (1146 Budapest,
Hermina út 49.)
2. CHÁZÁR9 IRODAHÁZ (1146 Budapest, Cházár András u. 9.)
3. LOGISZTIKAI KÖZPONT (1151 Budapest, Bogáncs út 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HERMINA IRODAHÁZ/ BMSK ZRT. Központ (1146 Budapest, Hermina út 49.)
A) Elvégzendő feladatok:
1) Munkanapokon
Irodaház:szemetes edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje,a szemét gyűjtőhelyre
történő szállítása,a szelektív gyűjtők (papír-műanyag) rendszeres kiürítése a megfelelő gyűjtőhelyre
szállítása,íróasztalokon, a szabadon hagyott felületek letörlése, portalanítása,irodai bútorok, ablakpárkányok,
radiátorok, ajtó peremek, kapcsolók, berendezési tárgyak 180cm magasságig letörlése, portalanítása,padlózat
felseprése, felmosása, porszívózás, fal és asztalok közötti résekre odafigyeléssel,ajtókilincsek, bútorgombok és
zárak körüli kéznyomok eltávolítása,konyhapultok, asztalok, székek letörlése,konyhabútorok fogantyúk, ajtók
letörlése,edényszárítók, csepegtetők hetente egyszeri vízkőtelenítése,konyhai berendezések tisztántartása,a
mosogatóban elhelyezett edények mosogatása (mosogatógép működtetése, be-, és kipakolása),piszoárok, WC
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kagylók, WC kefetartók felületének, ülőkék fertőtlenítő tisztítása,mosdókagyló letörlése,tükrök tisztítása,WC
papír, kéztörlő, szappantartók, vízmelegítők, letörlése,Megrendelő által biztosított higiéniás (WC papír, kéztörlő,
szappan, légfrissítő…) eszközökkel történő feltöltés,lépcsőház, lépcsőfordulók padlózatának söprése, felmosása,a
lépcsőházban elhelyezett információs táblák portalanítása,korlátok, korlátközök, kapcsolók portalanítása,
pókhálók eltávolítása,lift tisztántartása (szükség szerint, felmosás, tükör tisztítás), a liftajtók kívül-belül letisztítása.
Porta:szemetes edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje,íróasztalokon, a szabadon hagyott
felületek letörlése, portalanítása,irodai bútorok, ablakpárkányok ajtó peremek, kapcsolók, berendezési tárgyak
180cm magasságig letörlése, portalanítása,padlózat felseprése, felmosása,vizes blokkok tisztántartása,
Udvar:a dohányzónál lévő szemetes edények ürítése, szemeteszsákok cseréje,az asztal, padok, könyöklők
lemosása,a pihenő részen lévő asztal, és székek nedves letisztítása.
2. Félévi rendszerességgel végzett, nagytakarítási feladatok:
Irodaház és Porta:Íróasztalok és berendezési tárgyak, bútorok vegyszeres, nedves lemosása,üvegfelület vegyszeres
tisztítás,székek vegyszeres kárpittisztítása, bőrkanapék, fotelek bőrápolóval való áttisztítása,szemetesek
fertőtlenítő lemosása,ajtók, ajtókeretek lemosása teljes magasságban, padló gépi tisztítása a konténerek, és egyéb
mozgatható (pl. fogas, nyomtató…) elmozdításával,konyhabútorok külső, belső fertőtlenítő lemosása teljes
magasságban,hűtőszekrények leolvasztása, külső, belső fertőtlenítő lemosása,konyhai gépek letisztítása,asztali
számítógépek portalanítása (porolóval), monitorok tisztítása,csempék, csapok, oldalfalak, lefolyódugók
fertőtlenítő lemosása,folyosón elhelyezett berendezések nedves lemosása,lift, liftajtók külső, belső nedves
lemosása, a sínek réseinek kitisztítása,korlátok lemosása.
3. Eseti takarítási feladatok:
Hétvégi átalakítások alatt keletkezett szennyeződések eltakarítása a napi takarítás időpontjától eltérő időben,
hétvégén
B) Takarítandó, tisztítandó területek és felületek:
• Irodaház területe: 2300 m2 + 10%,
• Porta területe: 14 m2 + 10%,
• Udvaron elhelyezkedő dohányzóhoz tartozó szemetesek ürítése, asztalka letörlése, padok, könyöklők letisztítása
2 m2
• Udvaron elhelyezkedő társalgó asztal, és székek letörlése 1 m2.
• Üvegfelület kerettel együtt két oldal: 638 m2 +10%
• Üvegfelület tisztítása emelőkosaras autóval: 12 m2 +10%
C) A szolgáltatásteljesítésének időpontja:
• Napi takarítási munkák végzésének időpontja munkanapokon (hétfőtől-péntekig):
17.00-06.00 óra között
• Nagytakarítás végzése általában hétvégén, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Eseti takarítás végzése, akár hétvégén is, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Vállalkozó részére a takarításhoz szükséges eszközeinek helyben történő mosására lehetőség van.
CHÁZÁR9 IRODAHÁZ – 1146 Budapest, Cházár András u. 9.
A) Elvégzendő feladatok:
1) Munkanapokon
Irodaház:szemetes edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje,íróasztalokon, a szabadon hagyott
felületek letörlése, portalanítása,irodai bútorok, ablakpárkányok ajtó peremek, kapcsolók, berendezési tárgyak
180cm magasságig letörlése, portalanítása,padlózat felseprése, felmosása, szükség szerint porszívózás, fal és
asztalok közötti résekre odafigyeléssel,ajtókilincsek, bútorgombok és zárak körüli kéznyomok eltávolítása,a
szemét gyűjtőhelyre történő szállítása.konyhapultok, asztalok, székek letörlése,konyhabútorgombok, ajtók
letörlése,konyhai berendezések tisztántartása,a mosogatóban elhelyezett edények mosogatása.piszoárok, WC
kagylók, ülőkék fertőtlenítő tisztítása,mosdókagyló letörlése,tükrök tisztítása,WC papír, kéztörlő, szappantartók
letörlése,Megrendelő által biztosított higiéniás termékek a szintenkénti mosdókba és konyhákba WC papír,
kéztörlő, folyékony szappan, mosogatószer, légfrissítő, kézfertőtlenítő, eszközökkel történő feltöltés.lépcsőház,
lépcsőfordulók padlózatának söprése, felmosása,virágok locsolása szükség szerint,korlátok, korlátközök, kapcsolók
portalanítása,
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Udvar:Hamutartók ürítése, kimosása.A pihenő részen lévő asztal, és padok nedves letisztítása.kihelyezett szemetes
edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje.Ajánlattevő feladata napi rendszerességgel az ingatlant
közvetlenül határoló utcai és belső járdák, felszíni parkoló és az udvar tisztántartása. A vonatkozó jogszabályoknak
és előírásoknak megfelelően különös alapossággal szükséges a téli időszakban gondoskodni a hó eltakarításról,
illetve a síkosság-mentesítésről a járdák és az ingatlan parkolójának területén.A téli időszakban a hó elkotrását és
a terület síkosság-mentesítését ajánlatkérő kérésétől - munkaszüneti napokon is - számított két órán belül el kell
végezni.
A síkosság-mentesítéshez szükséges anyag beszerzésének ellenértékét a megajánlandó díjak tartalmazzák. A
síkosság-mentesítéshez a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő anyag használható.
2. Félévi rendszerességgel végzett, nagytakarítási feladatok:
Íróasztalok és berendezési tárgyak, bútorok nedves lemosása,szemetesek fertőtlenítő lemosása,üvegfelület
tisztítás,ajtók, ajtókeretek lemosása teljes magasságban, padló gépi tisztítása.konyhabútorok külső, belső
fertőtlenítő lemosása teljes magasságban,hűtőszekrények leolvasztása, külső, belső fertőtlenítő lemosása,konyhai
gépek letisztítása,szőnyegek, kárpitok vegyszeres gépi tisztítása,csempék, csapok, oldalfalak fertőtlenítő
lemosása,folyosón elhelyezett berendezések nedves lemosása,korlátok lemosása,A szintenkénti folyosón található
falikarokon lévő üvegbúrák nedves lemosása.
A karakterkorlát miatt jelen pont a II.2.14) További információ pontban folytatódik.
(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. M2.1) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli
többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap] 5
2 3. M2.2) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12
hónap] 5
3 4. M2.3) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12
hónap] 5
4 5. M2.4) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12
hónap] 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A Felolvasólapon az 1.) értékelési részszemponthoz megadott, Nettó ajánlati ár (HUF)-on belül ajánlatkérő
kéri feltüntetni a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott ártáblázat alapján a Rendszeres takarítás
nettó vállalkozói díját (Ft/hó) összesen, súlyszám:60, a Nagytakarítás nettó vállalkozói díját (Ft/alkalom)
összesen,súlyszám:10, és az Eseti megrendelésre végzett takarítás nettó díját (Ft/Fő/óra) összesen, súlyszám:10
díjakat.
3) A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt
dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati
elemek legkedvezőbb szintjét (12 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül
is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
A II.2.4 közbeszerzés ismertetése itt folytatódik:
3. Eseti takarítási feladatok:
Hétvégi átalakítások alatt keletkezett szennyeződések eltakarítása a napi takarítás időpontjától eltérő időben,
hétvégén.
B) Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Irodaház területe: 1373 m2 +- 10%, Udvaron elhelyezkedő
dohányzóhoz tartozó szemetesek ürítése, asztal letörlése, padok, könyöklők letisztítása 2 m2 +- 10%,Üvegfelület
kerettel együtt két oldal: 814 m2 +-10%,Bejárati esőtető tisztítása (két oldala) 19 m2 +-10%,Az utcai és
belső járdák, felszíni parkoló és udvar: 515 m2+-10%. (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő
hóeltakarítási feladat mennyiségével
C) A szolgáltatás teljesítésének időpontja:
• Napi takarítási munkák végzésének időpontja munkanapokon (hétfőtől-péntekig): 17.00-06.00 óra között
• Nagytakarítás végzése általában hétvégén, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Eseti takarítás végzése, akár hétvégén is, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Vállalkozó részére a takarításhoz szükséges eszközeinek helyben történő mosására nincs lehetőség.
• 1 fő udvaros munkanapokon (hétfőtől-péntekig): reggel 07:00-09:00 óra között
LOGISZTIKAI KÖZPONT - 1151 Budapest, Bogáncs út 12.
A) Elvégzendő feladatok:
1) Munkanapokon:Logisztikai Központ: szőnyegpadló porszívózása,Burkolat, kövezet felmosása,Telefonok,
számítógépek, íróasztalok, iratokkal nem fedett területek portalanítása, valamint a berendezési tárgyak 2 mig történő portalanítása (bútor, lámpa, váza, kép stb.),Szemetesek ürítése, a szemét kijelölt helyre történő
szállítása,Iratmegsemmisítők ürítése,Irodahelyiségek ajtói, bevilágítói, kilincsei környékének tisztítása,
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vegyszeres lemosása,Villanykapcsolók, konnektorok (parapetek) tisztítása,Fajanszok fertőtlenítővel történő
tisztítása,WC papír, kéztörlő tartók, szappanadagolók feltöltése. (A feltöltéshez szükséges WC papírt, kéztörlőt
és folyékony szappant ajánlatkérő biztosítja),Teakonyhák pultjainak, mosogatójának, asztalának fertőtlenítős
tisztítása,Teakonyhák gépeinek tisztántartása.
Udvar:Ajánlattevő feladata napi rendszerességgel az ingatlant közvetlenül határoló utcai és belső járdák
tisztántartása. A vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően különös alapossággal szükséges a téli
időszakban gondoskodni a hó eltakarításról, illetve a síkosság-mentesítésről a járdák és az ingatlan parkolójának,
valamint az épület két végén található rakodási területén.
Hamutartók ürítése, kimosása.Téli időszakban a hó elkotrását és a terület síkosság-mentesítését ajánlatkérő
kérésétől számított két órán belül el kell végezni.A síkosság-mentesítéshez szükséges anyag beszerzésének
ellenértékét a megajánlandó díjak tartalmazzák. A síkosság-mentesítéshez a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő anyag használható.
2) Heti rendszerességgel:Logisztikai Központ: belső ablakkönyöklők portalanítása.Pókhálók eltávolítása.Csempék
tisztítása.Korlátok tisztítása.
3) Félévi rendszerességgel végzett, nagytakarítási feladatok:Logisztikai Központ: Üvegfelületek
tisztítása.Szalagfüggönyök tisztítása.Párkányok, belső- külső könyöklők tisztítása.Szőnyeg, szőnyegpadló, kárpit
vegyszeres gépi tisztítása.Bútorok, berendezési tárgyak ápolószeres tisztítása teljes magasságig.Mellékhelyiségek
fertőtlenítő nagytakarítása, alaptisztítása.Csempék, burkolatok vegyszeres tisztítása teljes magasságig.Kamerák és
a mozgásérzékelők törlése. Burkolatok fugáinak tisztítása.
B) Takarítandó, tisztítandó területek és felületek:
• Logisztikai Központ takarítási területe: 450,84 m2 + 10%.
• Üvegfelület két oldal, kerettel együtt: 384 m2
• Udvar: 4467 m2 +-10% (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő hóeltakarítási feladat
mennyiségével)
C) A szolgáltatással szemben támasztott követelmények:Napi takarítási munkák végzésének időpontja
munkanapokon (hétfőtől-péntekig): 04.30-07.00 óráig,Nagytakarítás végzése általában hétvégén, előre
egyeztetett, ütemezett időpontban.A nagytakarítások alkalmával hasonló módon kell a teljesítést átvenni, illetve
igazolni. Vállalkozó számlájának kötelező mellékletét képezi az „Ellenőrzési napló” vonatkozó része.Vállalkozó
részére a takarításhoz szükséges eszközeinek helyben történő mosására nincs lehetőség
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti
kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában
is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja
felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
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- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek 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 (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont
kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek
a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn
nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik),
valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem
állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű
másolatban is elegendő benyújtani. 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. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) –
M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges
benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.
M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a
teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapra és befejező
időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36
hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
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a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap
részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös
ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a
saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri
ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
M2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő
szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét illetve végzettségét,
akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség illetve végzettség az azt igazoló
dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg
aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]
Az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének
b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az elektronikus űrlapon tett nyilatkozatát azon
szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
• a szakember neve,
• annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
• a szakember munkáltatója (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/
amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő
időpontjában;;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember végzettségét illetve képzettségét igazoló dokumentum másolatát valamint a szakember
aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a szakember neve, végzettsége illetve képzettsége,
• a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember
közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
• a szakmai tapasztalat részletezése,
• a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll,
közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a
teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból
akadályozná.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)- (12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/
személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e
szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott
ajánlattevőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2)
pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4)
bekezdése az irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb
72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbi
mennyiségű és szolgáltatásra vonatkozó referenciákkal:
M1.1) iroda telephelyen,legalább 2.700 m2 belső területen végzett, napi- és nagytakarítási szolgáltatás,
M1.2) iroda telephelyen legalább 1.300 m2 felületen végzett üvegfelület tisztítási szolgáltatás,
M1.3) iroda telephelyen legalább 9 m2 területen végzett üvegfelület tisztítási szolgáltatás emelőkosaras
autóval,
M1.4) iroda telephelyen legalább 3.300 m2 külső területen, napi rendszerességgel végzett takarítási
szolgáltatás. Téli időszakban hó takarítás.
A referencia valamennyi pont esetében 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 5 (öt)
referencia bemutatása lehetséges.
M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő tisztítás-technológiai szakmunkás
szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (OKJ 32 853 03) és
szakmunkásként akik rendelkeznek legalább 12 hónapos takarítási szakmai tapasztalattal.
M2.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szolgáltatás teljesítéséért felelős,
épülettisztító szolgálatvezető végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, és továbbá tisztítástechnológiai szakmunkás szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel (OKJ 32 853 03)
és érettségivel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónapos érettségizett tisztítástechnológiai szakmunkás és épülettisztító szolgálatvezető szakmai tapasztalattal.
M2.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a minőség biztosításáért felelős, legalább 1 fő belső
auditor vizsgával, továbbá tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel (OKJ 32 853 03) és érettségivel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12
hónapos érettségizett tisztítás-technológiai szakmunkás és belső auditori szakmai tapasztalattal.
M2.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő ipari alpintechnikai vizsgával, vagy
ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 12 hónapos
takarítási szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek:
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A késedelmi kötbér: A nettó Rendszeres takarítási átalánydíj 0,5 (fél) százaléka minden késedelemmel érintett
naptári nap után, de legfeljebb a nettó Rendszeres takarítási átalánydíj 20 (húsz) százaléka minden késedelem
esetén.
Hibás teljesítés esetében az ajánlatkérő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet késedelmes
teljesítéskor követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a szolgáltatás újbóli elvégzésére nyitva
álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.
A meghiúsulási kötbér: összege nettó szerződéses ellenérték 15 (tizenöt) százaléka.
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a tárgyhónapról kiállított teljesítésigazolás birtokában, a teljesítésigazolásnak megfelelően
jogosult az esedékes Rendszeres takarítási vállalkozói díjról számlát kiállítani és ezt eljuttatni Ajánlatkérő részére.
Nyertes ajánlattevő a Nagytakarítási vállalkozói díjról utólag, az erre vonatkozó teljesítésigazolás kézhezvételét
követően jogosult a számlát kiállítani és azt eljuttatni Ajánlatkérő részére.
Az Eseti vállalkozói díjról Nyertes ajánlattevő az eseti takarítási feladatok elvégzéséről kiállított teljesítésigazolás
kézhezvételét követően jogosult számlát kiállítani és azt eljuttatni Ajánlatkérő részére.
A szerződés- és jogszabályszerűen kiállított számlát Ajánlatkérő magyar forintban, a Ptk. 6:130. § (1), (2) bekezdése
szerint köteles megfizetni.
A Szerződés tekintetében irányadók a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés 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)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/01 (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: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6)
bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 1.500.000,- HUF.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának
módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett
10918001-00000005-50080167 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel
kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,
- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges
válasz esetén is),
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- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő
tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát is
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),
- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint
az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.
- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)
4) Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában
csatolnia kell:
- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
- az M2)1-M2)4 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot
(amennyiben az ajánlat során nem került benyújtásra).
5) A III.1.3.) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
7) Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi
útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat.
A 2-5. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának
(KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Pálffy Katalin (lajstrom szám: 01303)
11) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében
a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
12) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre
történő ajánlattételt Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy
a szolgáltatás teljesítése egy egységet képez, ezért gazdasági ésszerűségből nem tudja az ajánlatkérő
részekre bontani.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
14) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
15) Az 1. értékelési részszempont alátámasztására az árazott ártáblázatot kell benyújtani az ajánlatban,
amely a szakmai ajánlat részét képezi.
Amennyiben az ajánlattevő a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket
ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat,
továbbá az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő
ajánlattevői nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) fel kell tüntetni.
A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezését tartalmazó nyilatkozat szakmai ajánlatnak
minősül!
16) A Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a
”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több "többlet" szakmai gyakorlatot
ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell az M2.1)-M2.4) alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében
a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot, a szakember végzettségét illetve
képzettségét igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember szakmai gyakorlatát igazoló szakmai
önéletrajzát.
17) Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek)
a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, legalább évi
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29.000.000,- (azaz huszonkilencmillió) forint és 5.000.000,- (azaz ötmillió) forint/káresemény értékű
kockázatátvállalással, mely kiterjed üzemi baleseti felelősségre (5 millió forint/káresemény), továbbá
környezetszennyezési károkra is (10 millió forint/káresemény). A felelősségbiztosításról ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell az ajánlatában.
18) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576
EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom
vonatkozásában.
19) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételesen indul.
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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (15853/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11541587202
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Fax: +36 72502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.delkom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.delkom.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000643762022/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/EKR000643762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 12 db gépjármű és munkagép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000643762022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34144511-3
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: 3db 4X4 teleszkópos magasemelésű dízelmotoros targonca
2. rész: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó
3. rész: 5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító
4. rész: 1 db 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival
5. rész: 1 db 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
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: 3db 4X4 teleszkópos magasemelésű dízelm. targonca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42415100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 2 db Kökény RHK, 7639 Kökény, Hrsz. 063/2,
1 db Barcs RHK 0479/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db 4X4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca beszerzése
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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 24 hónap
felett (minimum 0, maximum további 12 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
II.2.1)
Elnevezés: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34134000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Kökény RHK, 7639 Kökény, Hrsz. 063/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó beszerzése
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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt
12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) 10
2 3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2100 Nm, maximum értéke 2400 Nm) 5
3 4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) (g/
KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2)) 3
4 5. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW) 2
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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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
II.2.1)
Elnevezés: 5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Kökény RHK, 7639 Kökény, Hrsz. 063/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító beszerzése
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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 270 kW, maximum értéke
300 kW) 4
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2 3. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) (g/
KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2)) 4
3 4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 1600 Nm, maximum értéke 1900 Nm) 3
4 5. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem) 3
5 6. A felépítmény működése során felmerülő hiba Android vagy iOS operációs rendszerű „okostelefonra”
telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetősége (A vagy B vagy C vagy D) 3
6 7. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett
(minimum 0, maximum további 24 hónap) 3
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Kökény RHK, 7639 Kökény, Hrsz. 063/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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1 db 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival beszerzése
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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt
12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) 10
2 3. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW) 3
3 4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 Nm, maximum értéke 2600 Nm) 3
4 5. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) (g/
KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2)) 2
5 6. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

Fő szójegyzék

40

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Kökény RHK, 7639 Kökény, Hrsz. 063/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű beszerzése
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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt
12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) 10
2 3. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW) 3
3 4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 Nm, maximum értéke 2600 Nm) 3
4 5. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) (g/
KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2)) 2
5 6. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a
kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek
az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak
szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a
formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is
fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében
a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1)
és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat
mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban
foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A
kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben
az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges
nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az
igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR
1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési
eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
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A VI.3) További információk pont folytatása:
19. Az 1., a 2., 3. és 4. részekben az ajánlat részeként benyújtandó a felolvasólapon szereplő egyösszegű
ajánlati árat (nettó HUF) alátámasztó Részletes árajánlat.
20. Értékelési részszempontonként adható pontszám: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének értékelési
szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont,
az 1. rész tekintetében, az 1. részszempont esetében a fordított, a 2. részszempont esetében az egyenes
arányosítás; a 2. rész tekintetében az 1. és a 4. részszempontok esetében a fordított, a 2., a 3., és az 5.
részszempontok esetében az egyenes arányosítás; a 3. rész tekintetében az 1. és a 3. részszempontok
esetében a fordított, a 2., a 4. és a 7. részszempontok esetében az egyenes arányosítás, az 5. és a 6.
részszempontok esetében az abszolút értékelés; a 4. rész tekintetében az 1. és az 5. részszempontok
esetében a fordított, a 2., a 3. és a 4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a 6. részszempont
esetében az abszolút értékelés; az 5. rész tekintetében az 1. és az 5. részszempontok esetében a fordított,
a 2., a 3. és a 4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a 6. részszempont esetében az abszolút
értékelés módszerének alkalmazásával, a dokumentációban rögzítettek szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év
- az 1. rész esetében munkagépek,
- a 2., a 4. és az 5. rész esetében tehergépjárművek,
- 3. rész esetében hulladékszállító célgépek
értékesítésére vonatkozó szállításait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap
pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra
vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti
referenciaigazolásokat vagy
nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító
bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
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Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének
megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát
kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek
való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági
szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
- az 1. rész esetében legalább 1 db munkagép,
- a 2., a 4. és az 5. rész esetében legalább 1 db tehergépjármű,
- 3. rész esetében legalább 2 db hulladékszállító célgép
értékesítésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való
szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/késedelemmel érintett nap. A
késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termék(ek)re vonatkozó ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel
érintett napok számának maximuma: 30 nap.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Ajánlattevő az írásbeli értesítéstől számított 24 órán belül nem kezdi meg
a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, késedelemmel érintett óránként nettó
20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, ajánlattevő
érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás
esetén ajánlattevő az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére
köteles.
A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást ajánlatkérő részéről.
Jótállás: nyertes ajánlat szerint.
További részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben találhatók.
A szerződéstervezet meghatározott ellenérték kiegyenlítésére az írásban igazolt, szerződésszerű teljesítést
követően utólag, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki, a számla
Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. A teljesítés során a Kbt. 136. § rendelkezéseit
is alkalmazni kell. Előleget ajánlatkérő nem biztosít, a szállítást követően 1 db végszámla benyújtására van
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lehetőség. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés ajánlatkérő által történt írásbeli jóváhagyásának
- a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát ajánlattevő a teljesítést követő 15. napig köteles benyújtani. A
fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 2013. évi V. törvény (Ptk.); 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.). További részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben
találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKRben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az
EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget
és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával
kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet
honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében
foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján
vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3)
bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai
követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek,
különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely
tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását
és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
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6. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy
alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT
és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát
vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta
az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk
aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy
ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta
csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus
aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási
címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5)
bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben
úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
9. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
10. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/
lajstromszám): Bodorics István/00374.
11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül
hagyásuk az ajánlat
érvénytelenségét okozhatja.
12. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek
azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg
kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
13. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton
az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
14. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra
vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.
15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30
naptári napot ért.
16. AK a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül az ajánlattevőnek teljes körű
ajánlatot kell benyújtania.
17. Műszaki-szakmai ajánlat (termékleírás) a „Műszaki leírás” alapján, melyből egyértelműen kiolvasható az
előírt követelményeknek történő megfelelőség.
Az ajánlattevőknek ajánlatukban minden egyes, a műszaki leírásban szereplő követelmény kérdése
tekintetében nyilatkozniuk kell az azokkal való megfelelőségről. A megfelelés ténye mellett a vonatkozó
műszaki adat értéke kötelezően föltüntetendő valamennyi olyan adat esetén, ahol a „műszaki adat értéke”
értelmezhető.
A bemutatásnak (termékleírásnak) tartalmaznia kell a megajánlott termékek gyártmányát és típusát.
AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki-szakmai ajánlat teljes körű hiánya az ajánlatnak a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenítését eredményezi.
18. A Dél-Kom NKft. a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A szerződést a Mecsek-Dráva Reg.
Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás köti meg a nyertes ajánlattevővel.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) További információk pont a III.1.2. pontban folytatódik.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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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Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (15769/2022)
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: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: 16808560214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagó László
Telefon: +36 82501522
E-mail: bago.laszlo@kaposvar.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposmenti.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/EKR000638012022/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/EKR000638012022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási járművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000638012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34144510-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében hulladékgazdálkodási járművek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Konténerszállító és hulladékgyűjtő- szállító jm-ek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út (Kaposvári Komplex
Hulladékkezelő telep)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Kétkaros, max 20 t össztömegű, teleszkópgémes konténerszállító tehergépkocsi, téli eszközökkel, 3 db
Funkció: kommunális, vegyes szilárdhulladék gyűjtése
Kivitel:
Merev létravázas kialakítású alváz
Két meghajtott merev tengely
Hajtásképlet: 4x4
Kapcsolható összkerékhajtás: hátsó két tengely hajtott, első tengely kapcsolható hajtással
Dízel motoros meghajtás
Tengelytáv: min. 3800, max. 4000 mm
Tömeg és terhelhetőségi adatok:
Hatóságilag megengedett össztömeg: min. 19 000, max. 20 000 kg
Hátsó tengely technikai teherbírása: min.12 500, max. 13 000 kg
Első tengely technikai teherbírása: min. 9 000 kg, max. 10 000 kg
Hajtáslánc:
EURO 6 környezetvédelmi besorolású, folyadékhűtéses motor
Motorteljesítmény min.: 280 kW, max. 290 kW
Motornyomaték min. 1 700 Nm, max. 1 800 Nm
Automatizált kapcsolású mechanikus nyomatékváltó, min. 12 előremeneti sebességfokozattal
Differenciálzár mindkét meghajtott tengelyen
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Felépítmény:
Konténeremelő a DIN 30720 1. rész szabvány szerinti max. 10 m3-es, konténerek felvételére, szállítására,
billentésére és lehelyezésére alkalmas.
Behúzott gémek esetén a talajszintről min. 7.500, max. 8.000 kg teher felvételére alkalmas.
Teleszkópos konténeremelő karok, a teleszkópkarok egymástól függetlenül is működtethetők.
Teleszkópkar lökethossza min. 1.000 mm, max. 1.200 mm
Emelő karok alsótengely összekötésű kivitelben, egy középen elhelyezett automata ürítő horoggal ellátva.
Konténeremelő állítható hosszúságú láncos felfüggesztéssel.
Felépítményre szerelt 2 db hidraulikus talpalás, melyek egymástól függetlenül is működtethetők legyenek
A felépítmény rendelkezzen külső kezelőegységgel és belső vagy rádió távvezérlésű kezelőegységgel.
Teher nélkül gyorsító funkció
Konténer lerakási idő üresen min. 25 sec., max. 30 sec., terhelve min. 45 sec. max. 50 sec.
Konténer ürítési ideje min. 30 sec., max. 35 sec.
Konténer felvételi ideje min. 35 sec., max. 40 sec.
Felépítmény színe: fehér
Téli eszközök:
Szóróberendezés:
Tárolótartály térfogata min. 4 m3, max. 5 m3
Folyékony és szilárd síkosság-mentesítő anyagok kijuttatására alkalmas kivitel
Láncos-, kaparóhevederes kivitel
Fülkéből szabályozható
Szórás mennyiség tachográffal vezérelt, arányos
Rozsdamentes surrantó és szórótárcsa
Kétoldali folyadéktároló tartályok anyaga műanyag vagy rozsdamentes acél
Min. 1 db sárga villogó, fülkéből kapcsolható
Min. 1 db munkalámpa
Védőrács, takaróponyva tartóval
Horganyzott tárolólábak
Konténerszállító platózatán elmozdulás megakadályozásához rögzítők
Színe: RAL 2011
Hóeke:
DIN szabványos „B” típusú eszköztartólapra szerelhető
Hóeke teljes/munkaszélessége min. 3.000/2.600 mm, max. 3.200/2.800 mm
3 billenőszegmensből álló egyszárnyú típusú
Emelés- süllyesztés, jobbra-balra fordítás hidraulikusan történjen
Gumi vágóélek, porhó elleni függöny
Csúszó talpak, jelzőfények, zászlók
Színe: RAL 2011
2. tétel: Kétkaros teleszkópgémes, max 16 t össztömegű konténerszállító tehergépkocsi, téli eszközökkel, 2 db
Ezen tétel szállítási határideje 2022. november 15.
Funkció: kommunális, vegyes szilárdhulladék gyűjtése
Kivitel:
Merev létravázas kialakítású alváz
Két meghajtott merev tengely
Hajtásképlet: 4x4
Dízel motoros meghajtás
Tengelytáv: min. 3300, max. 3500 mm
Tömeg és terhelhetőségi adatok:
Hatóságilag megengedett össztömeg: min. 14 000 kg, max. 16 000 kg
Hátsó tengely technikai teherbírása: min. 9 000 kg, max. 9 500 kg
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Első tengely technikai teherbírása: min. 5 500 kg, max. 6 000 kg
Hajtáslánc:
EURO 6 környezetvédelmi besorolású, folyadékhűtéses motor
Motor hengertérfogat: min. 7 600 cm3 , max. 8 000 cm3
Motorteljesítmény min.: 200 kW, max. 220 kW
Motornyomaték min.: 1 000 Nm, MAX. 1 100 Nm
Kézi kapcsolású mechanikus nyomatékváltó, min. 6 előremeneti sebességfokozattal
Differenciálzár mindkét meghajtott tengelyen
Felépítmény:
Konténeremelő a DIN 30720 1. rész szabvány szerinti max. 8 m3-es, konténerek felvételére, szállítására,
billentésére és lehelyezésére alkalmas.
Behúzott gémek esetén a talajszintről min. 6.000 kg, max. 6.500 kg teher felvételére alkalmas.
Teleszkópos konténeremelő karok, a teleszkópkarok egymástól függetlenül is működtethetők.
Teleszkópkar lökethossza min. 600 mm, max. 700 mm
Emelő karok alsótengely összekötésű kivitelben, egy középen elhelyezett automata ürítő horoggal ellátva.
Konténeremelő állítható hosszúságú láncos felfüggesztéssel.
Felépítményre szerelt 2 db hidraulikus talpalás, melyek egymástól függetlenül is működtethetők legyenek
A felépítmény rendelkezzen külső kezelőegységgel és belső vagy rádió távvezérlésű kezelőegységgel.
Teher nélkül gyorsító funkció
Konténer lerakási idő üresen min. 20 sec., max. 22 sec., terhelve min. 40 sec., max. 42 sec.
Konténer ürítési ideje min. 30 sec., max. 32 sec.
Konténer felvételi ideje min. 30 sec., max. 32 sec.
Felépítmény színe: fehér
Téli eszközök:
Szóróberendezés:
Tárolótartály térfogata min. 4 m3, max. 5 m3
Folyékony és szilárd síkosság-mentesítő anyagok kijuttatására alkalmas kivitel
Láncos-, kaparóhevederes kivitel
Fülkéből szabályozható
Szórás mennyiség tachográffal vezérelt, arányos
Rozsdamentes surrantó és szórótárcsa
Kétoldali folyadéktároló tartályok anyaga műanyag vagy rozsdamentes acél
Min. 1 db sárga villogó, fülkéből kapcsolható
Min. 1 db munkalámpa
Védőrács, takaróponyva tartóval
Horganyzott tárolólábak
Konténerszállító platózatán elmozdulás megakadályozásához rögzítők
Színe: RAL 2011
Hóeke:
DIN szabványos „B” típusú eszköztartólapra szerelhető
Hóeke teljes/munkaszélessége min. 3.000/2.600 mm, max. 3.200/2.800 mm
3 billenőszegmensből álló egyszárnyú típusú
Emelés- süllyesztés, jobbra-balra fordítás hidraulikusan történjen
Gumi vágóélek, porhó elleni függöny
Csúszó talpak, jelzőfények, zászlók
Színe: RAL 2011
Ajánlatkérő (tov:AK) új (nem használt,nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen
(okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi
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engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő
köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A járművek tekintetében (1. és 2. tétel) garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24
órán belül az AD: I. kötet III. 20.pontja szerint. A jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális
időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül az AD: I. kötet III. 20. pontja szerint.
Nyertes AT feladatát képezi a szállított járművek tekintetében külön-külön, min. 2 fő elméleti és gyakorlati, a
beüzemelésre és használatra vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő esetében min. 3 óra.
Közbeszerzés tárgyának folytatása a II.2.14. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap, 24 hó érvényességi köszöbön felüli többlet
megajánlás) 3
2 Előteljesítés mértéke az 1.,3., 4. tételek esetén (hónapokban megadva az előírt teljesítési határidőhöz
képest) 3
3 A célgépek alvázának tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km) 7
4 A célgépek felépítményének tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km) 7
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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Közbeszerzés ismertetése folytatás:
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3. tétel: 3,5 t össztömegű 4x4-es kerékképletű hulladékgyűjtő tehergépkocsi, 1 db Kéttengelyes hulladékgyűjtő
célgép min. 3,0 tonna, max. 3,5 tonna össztömeggel
Alváz:
Dízel üzemű meghajtó motor
Hajtásképlet: 4x4
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak
Motor maximális teljesítmény minimum értéke 80 kW, max. 110 kW
Motor maximális nyomaték minimum értéke 250 Nm, max. 300 Nm
Motor hengertérfogat minimális értéke 2 l, max. 2,5 l
Két hajtott tengely differenciálzárral
Tengelytáv (A-B): min. 2500 mm, max. 3500 mm
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó
Felépítmény:
Hátsó töltésű, kommunális szilárd hulladékgyűjtő felépítmény hidraulikus működtetésű edényzet ürítő
szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840 szabvány szerinti 60-240 l-es edényzetek ürítésére
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: min. 4 m3, max. 5 m3
Gépi felépítmény ürítés kitolólapos vagy felépítmény billentéses megoldással
4. tétel: 4,5 t össztömegű billenőplatós tehergépkocsi, 1 db Kivitel:
Létravázas kialakítású alváz
Elsőkerék hajtás
Hajtásképlet: 4x2
Dízel motoros meghajtás
Tengelytáv: min. 4.300 mm, max. 4500 mm
Tömeg és terhelhetőségi adatok:
Hatóságilag megengedett össztömeg: min.3.200 kg, max. 4.500 kg
Első futómű technikai teherbírása: min. 1.800 kg, max. 1.850 kg
Hátsó futómű technikai teherbírása: min. 2.000 kg, max. 2.200 kg
Hajtáslánc:
EURO 6 környezetvédelmi besorolású, folyadékhűtéses motor
Motor hengertérfogat: min. 2.900 cm3, max. 3000 cm3
Motorteljesítmény min.: 110 kW, max. 125 kW
Kézi kapcsolású mechanikus nyomatékváltó, min. 6 előremeneti sebességfokozattal
Billenő felépítmény:
Billenőplatós, alumínium oldalfalas felépítmény
Plató belső hosszúsága min. 4.000 mm, max. 4.200 mm
Lehajtható min. 400 mm, max. 500 mm magas eloxált alumínium plató oldalfalak
Plató vázszerkezete acél, tüzihorganyzott
Plató oldalfalak színe: nyers alumínium
Rakfelület min. 3 mm, max. 4 mm vastag acéllemez
Homlokfal min. 500 mm, max. 600 mm magas, felette rácsos fülkevédő
Billentés: két oldalra és hátra min.45°, max. 48°
Hidraulikus működtetésű, elektrohidraulikus szivattyúval, többfokozatú teleszkópos munkahengerrel
Billentés szabályozás vezetőfülkéből elektromosan vezérelhető
Tartozék: rácsozott levehető tüzihorganyzott „avar” keret
Ajánlatkérő (tov:AK) új (nem használt,nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen
(okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi
engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő
köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nem tartalmazza.
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Hibaelhárítás: A járművek tekintetében (1. és 2. tétel) garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24
órán belül az AD: I. kötet III. 20.pontja szerint. A jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális
időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül az AD: I. kötet III. 20. pontja szerint.
Nyertes AT feladatát képezi a szállított járművek tekintetében külön-külön, min. 2 fő elméleti és gyakorlati, a
beüzemelésre és használatra vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő esetében min. 3 óra.
2. Az értékelés módszere a többlet jótállás és az előteljesítés mértéke tekintetében egyenes arányosítás, a
márkaszervízek távolsága esetében egyenes arányosítás. Az adható pontszám 0-100.
A többlet jótállás az értékelési tartomány alsó és felső határa: 0-24 hónap. A 24 hónapot meghaladó többlet
vállalás is a maximum pontot kapja.
Az előteljesítés esetén az értékelési tartomány alsó és felső határa: 0-4 hónap. A 4 hónapot meghaladó vállalás is a
maximum pontot kapja.
3. A 2. tétel (Kétkaros, maximum 16 t össztömegű, teleszkópgémes konténerszállító tehergépkocsi, téli
eszközökkel, 2 db) szállítási határideje 2022. november 15.
II.2.1)
Elnevezés: Nagyteljesítményű útseprőgép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út (Kaposvári Komplex
Hulladékkezelő telep)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. tétel: Nagyteljesítményű útseprőgép, 1 db
Nagyteljesítményű, kéttengelyes útseprő célgép min. 15 tonna, max. 19 tonna közötti össztömeggel
Funkció: kommunális, vegyes szilárdhulladék gyűjtése
Kivitel:
Merev létravázas kialakítású alváz
Két merev tengely
Hajtásképlet: 4x2
Dízel motoros meghajtás
Tengelytáv: min. 3.500 mm, max. 3800 mm
Tömeg és terhelhetőségi adatok:
Hatóságilag megengedett össztömeg: min. 15 000 kg, max. 19 000 kg
Hátsó tengely technikai teherbírása: min. 10 500 kg, max. 11 000 kg
Első tengely technikai teherbírása: min. 5 500 kg, max. 6 000 kg
Hajtáslánc:
EURO 6 környezetvédelmi besorolású, folyadékhűtéses motor
Motor hengertérfogat: min. 7500 cm3, max. 8000 cm3
Motorteljesítmény min.: 180 kW, max. 185 kW
Motornyomaték min.: 900 Nm, max. 1000 Nm
Függőleges kipufogó kivezetés
Kézi kapcsolású mechanikus nyomatékváltó, min. 9 előremeneti sebességfokozattal
Differenciálzár a meghajtott tengelyen
Felépítmény:
Önfelszívó seprő felépítmény a tengelyek közötti hengerseprővel és mindkét oldali korong seprővel, önfelszívó és
vizező rendszerrel Munkaszélesség: min. 2500 mm, max. 2600 mm
Szennygyűjtő tartály térfogata: min. 5 m3, max. 6 m3
Víztartály térfogata: min. 1 m3, max 1,5 m3
Lombszívó kiépítés
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Felépítmény meghajtása saját dízel motorral vagy a hordozó jármű motorjáról
Hidrosztatikus meghajtás esetén rendelkezzen tempomattal a meghajtáshoz
Színes kamerarendszer 7”-os képernyővel
Fehér felépítmény szín
Ajánlatkérő (tov:AK) új (nem használt,nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen
(okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi
engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő
köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A járművek tekintetében (1. és 2. tétel) garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24
órán belül az AD: I. kötet III. 20.pontja szerint. A jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális
időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül az AD: I. kötet III. 20. pontja szerint.
Nyertes AT feladatát képezi a szállított járművek tekintetében külön-külön, min. 2 fő elméleti és gyakorlati, a
beüzemelésre és használatra vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő esetében min. 3 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap, 24 hó érvényességi köszöbön felüli többlet
megajánlás) 3
2 Előteljesítés mértéke (hónapokban megadva az előírt teljesítési határidőhöz képest) 3
3 A célgépek alvázának tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km) 7
4 A célgépek felépítményének tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km) 7
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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés módszere a többlet jótállás és az előteljesítés mértéke tekintetében egyenes arányosítás, a
márkaszervízek távolsága esetében egyenes arányosítás. Az adható pontszám 0-100.
A többlet jótállás az értékelési tartomány alsó és felső határa: 0-24 hónap. A 24 hónapot meghaladó többlet
vállalás is a maximum pontot kapja.
Az előteljesítés esetén az értékelési tartomány alsó és felső határa: 0-4 hónap. A 4 hónapot meghaladó vállalás is a
maximum pontot kapja.
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: Mindkét rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
Előzetes igazolás:A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján AT-nek ajánlatában
a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik
az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT vonatkozásában külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő módon. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§),
illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó
nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Utólagos igazolás során:
(1)Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
(2)A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá.
AKa Kbt.74.§(1)bek.a)és b)pontjai alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót,vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghat. kiz,okok hat.-a alá
tartozik,és aki részéről az imént meghat.kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész tekintetében:
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Előzetes igazolás során:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján
az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése
alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során nem kéri a részletes adatok megadását a
kiadott útmutatóban rögzítettek szerint az EEKD IV. részében, elegendő az alfa pont kitöltése. Ajánlatkérő
a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális
tartalommal:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Az ajánlatban csatolni kell valamennyi számlavezető bank megnevezését és bankszámlaszámokat
tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy a becsatolt pénzügyi intézményi
nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet az
ajánlattevő.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás
feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés
tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással
kapcsolatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt minden esetben az Európai
Unió Hivatalos Lapjában (TED) megjelent hirdetményben szereplő dátumot érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi
számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő. Az alkalmassági követelmény
mindkét rész esetében irányadó.
P.2.
1. rész:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladását megelőző utolsó
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (konténerszállító és/vagy
hulladékgyűjtő és/ vagy billenőplatós tehergépjárművek szállítása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 160 000 000,- HUF összeget.
2. rész:
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Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladását megelőző utolsó
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útseprőgép szállítása) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 20 000 000,- HUF összeget.
Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P.2.
pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (3) és
(7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész tekintetében:
Előzetes igazolás során:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során nem kéri a
részletes adatok megadását a kiadott útmutatóban rögzítettek szerint az EEKD IV. részében, elegendő
az alfa pontot kitölteni. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
kitölteni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt.69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap ) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap)
belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a
Kr.22.§ (1)-(2) bek., valamint a Kr. 21. § (1a) a) pontja szerint.
A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmazza legalább:
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi telj tekintetében a szerzt kötő másik fél részéről
érdemi felvilágosítást adó személy neve, e-mail címe
- a szállítás tárgyát
- a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal)
- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a teljesítés befejező ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bek. rendelkezései is.
Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag
a referencia munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés
és vizsgálata során. Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az
alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet
referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként
teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági
feltételnek való megfelelést. Amennyiben ATa az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki,
illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint
a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve
igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 évben megkezdett az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciamunká(kk)val:
M.1.1. Első rész tekintetében:
- Legalább 2 db, 16 t, vagy 20 t össztömegű konténerszállító tehergépkocsi szállítására vonatkozó
referenciával (referenciákkal).
- legalább 1 db minimum 3500 kg össztömegű 4x4-es kerékképletű, hidraulikus működtetésű, EN 840
szabvány szerinti 60-240 l-es edényzetek ürítésére alkalmas edényzetürítő szerkezettel rendelkező
hulladékgyűjtő jármű szállítására vonatkozó referenciával(referenciákkal).
M.1.2. Második rész tekintetében: legalább 1 db, minimum 15 t össztömegű útseprőgép szállítására
vonatkozó referenciával
A referencia akkor tekinthető az AF feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek,ha
a szerz-nek a refkövetelményben meghat részre von befejezési időpontja,erre az időszakra
esik(”Kr.”22.§(4)bek).
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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:
Mindkét rész tekintetében:
-Késedelmi kötbér:alapja a késedelmes teljesítéssel érintett jármű(vek) nettó vételára,mértéke a késedelem
minden naptári napja után napi 1%a kötbéralapra vetítetten,de össz. legfel. a késed.-el érintett járművekre
vonatkozó nettó ellenszol. (vételár)15%-a.
-Meghiúsulási kötbér:a meghiúsulással érintett jármű(vek) szerinti nettó vételár 20%a
-Jótállás:A leszállított eszközökre minimum 24 hónap
Részszámlák: Nyertes AT járművenként 1db számla benyújt.-ra jog.adott jármű nettó vételárának100%-ra a
telj.igazolást köv.
A szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF
A kifiz.során a Ptk.6:130.§(1)(2),a Kbt.135.§(1),(5)-(6) bek. az irányadók
Szerződést bizt. mellékköt.-ek és fizetés részletes szabályai a dok-ban
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:
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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: 2022/08/31 (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: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: eKr.) 15. §-a, tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont;0,00 pont
legrosszabb,100,00 pont legjobb érték.Módszerek:az ár értékelési szempont és a szakszervízek távolsága
szempontok: a KH 2020.03.25-i KÉ 2020/60.útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított
arányosítás. A további minőségi rsz-ok esetében a KH 2020.03.25-i KÉ 2020/60. útmutatója(„Útm.”)1. m. A.
bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere;
2. Ajánlatnak tart. kell - Kbt.66.§ (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is) - Kbt.66.§
(2) bek.nyilatkozat - Kbt.66.§ (5) alapján felolvasólapot, közös ajánlattétel esetén közös ajtevők által
cégszerűen aláírt közös AT-i megállapodását, szakmai ajánlatot a dok szerint.
3. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
4. III.1.2)P.1. P2. és III.1.3)M.1. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
5. AK alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
6. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség esetén 1 hónap alatt 30 napot ért.
8. Az AF-t összeállította és ellenjegyezte dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia, FAKSZ (lajstromszám: 00538).
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat, azaz az ajánlatok bírálatát - az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - 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.
10. Az ajánlatban be kell nyújtani a dokumentáció részeként kiadott ártáblázatot kitöltve, mely
dokumentum szakmai ajánlatnak minősül. A kitöltött ártáblázat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció 5. kötete szerint,
mely tartalmazza a megajánlott járművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható
legyen az Ajánlatkérő által előírt minimális paramétereknek való megfelelés.
11. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon meg kell adnia a megajánlott célgép alvázának, valamint a célgép
felépítményének szervízelését végző márkaszervíz közúton mért legkisebb távolságát kilométerben a
7400 Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út - Kaposvári Komplex Hulladékkezelő teleptől számítva.
A megajánlás alátámasztásaként csatolni kell a GoogleMaps térkép útvonaltervező alkalmazásával
számított útvonal és távolság bemutatását pdf. formátumban. Az ajánlatban meg kell adni a márkaszervíz
pontos nevét és pontos címét is.
12. Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (16242/2022)
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Beáta
Telefon: +36 82501524
E-mail: gazd-ig@kaposvar.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15398006214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyönyörűné Pleck Krisztina
Telefon: +36 82501537
E-mail: gyonyorune.krisztina@kaposvar.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit kft.
Nemzeti azonosítószám: 14590652214
Postai cím: Rákóczi Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Morvai Lehel
Telefon: +36 203493512
E-mail: morvai.lehet@csiky.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15571775214
Postai cím: Csokonai Utca 4
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ilisics József
Telefon: +36 82527350
E-mail: ilisics.jozsef@konyvtar.mvkkvar.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16807617114
Postai cím: Rét Utca 4
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rónai Ágota
Telefon: +36 82512978
E-mail: retovoda@gmail.com
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16807600114
Postai cím: Petőfi Utca 20
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tavali Gabriella
Telefon: +36 82512760
E-mail: petofi.ovoda@cbn.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.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
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x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094602022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094602022/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:
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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: KAPOSVÁR -FÖLDGÁZ
Hivatkozási szám: EKR001094602022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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.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: Földgáz energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09123000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Kaposvár
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 146 710 m³
mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől 30% opció erejéig 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.
Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő a
fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt 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, a felhasználási helyek egy adott településen helyezkednek el,
jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.
(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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %kal 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:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2)
bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 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.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban 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
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megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia szállításait (megjelölve legalább a teljesítés
idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik felet, a szállítás
tárgyát, és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6)-(7) bekezdései, valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)–(2).
Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak
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
szállításaik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 100 000 m3 mennyiségű
szerződésszerűen teljesített földgáz energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján
is igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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) bekezdései, valamint
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint fizeti meg. Irányadóak a Ptk. 6:155. §, 6:186. § bekezdései is. Ajánlatkérő a
Kbt. 27/A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása kizárt.
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: 2022/08/31 (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: 2022/09/15 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/31 (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), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
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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 regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (7)
bekezdése és az 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten
meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
4.) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy
személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
5.) 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 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.) Ajánlatkérő valamennyi fogyasztási hely vonatkozásában felhatalmazást ad a jelenlegi
földgázkereskedőnek a közbeszerzési dokumentációban meghatározott teljesítményigénynek megfelelő
mértékű kapacitás lekötésére. A közbeszerzési eljárás nyertes kereskedője – esetleges kereskedőváltás
esetén – az így lekötött kapacitások átvételére köteles.
11.) Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az
ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete szerint). A kalkulációs tábla nem része a szakmai ajánlatnak,
hiánypótlása megengedett.
12.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.
13.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2022.09.06.
Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő a
fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt 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, a felhasználási helyek egy adott
településen helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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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Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal (16150/2022)
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: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15338284203
Postai cím: Kossuth L. u. 1
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyuricza Gergő
Telefon: +36 76562065
E-mail: gyuricza.gergo@kiskunfelegyhaza.hu
Fax: +36 76562065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskunfelegyhaza.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/EKR001117152022/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/EKR001117152022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001117152022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15800000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett főzőkonyhák részére
élelmiszerek beszerzésére az alábbiak szerint:
1. rész: Különféle élelmiszerek beszerzése
2. rész: Tésztafélék beszerzése
3. rész: Sertés és marhahús beszerzése
4. rész: Húskészítmények és felvágottak beszerzése
5. rész: Baromfihúsok beszerzése
6. rész: Halak és készresütött termékek beszerzése
7. rész: Mirelit gyümölcsök, zöldségek beszerzése
8. rész: Mirelit tésztafélék beszerzése
9. rész: Zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzése
10. rész: Gyümölcsök beszerzése
11. rész: Főzött tojás beszerzése
12. rész: Tisztított darabolt burgonya beszerzése
13. rész: Tej és tejtermékek
14. rész: Pékáruk
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: Különféle élelmiszerek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03211300-6

További tárgyak:

15321000-4
15332200-6
15612100-2
15831000-2
15870000-7
15897200-4

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés különféle élelmiszerek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
67 féle termék hozzávetőlegesen 38694 kg, 85780 db és 9200 l éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
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:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Tésztafélék beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés tésztafélék beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
21 féle termék 16220 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
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2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
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II.2.1)
Elnevezés: Sertés és marhahús beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15111100-0

További tárgyak:
15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés sertés és marhahús beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
6 féle termék 24 000 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények és felvágottak beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15130000-8

További tárgyak:

15131230-6
15131410-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés húskészítmények és felvágottak beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint:
19 féle termék 8390 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
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A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
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Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihúsok beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés baromfihúsok beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
6 féle termék 10 650 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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:
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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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Halak és készresütött termékek beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15131700-2

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

15200000-0
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NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés halak és készre sütött termékek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint:
9 féle termék hozzávetőlegesen 6050 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit gyümölcsök, zöldségek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15330000-0

További tárgyak:
15331170-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés mirelit gyümölcsök, zöldségek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
23 féle termék hozzávetőlegesen 24900 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
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A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit tésztafélék beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15850000-1
BA24-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés mirelit tésztafélék beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
7 féle termék 7400 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03221000-6

További tárgyak:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint:
23 féle termék hozzávetőlegesen 23 féle termék, 15500 csomó, 43 800 kg, valamint további 25000 db tojás éves
mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
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A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
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Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcsök beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03222000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés gyümölcsök beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
9 féle termék 47100 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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:
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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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Főzött tojás beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés főzött tojás beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
1 féle termék hozzávetőlegesen 10 000 db éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Tisztított darabolt burgonya beszerzése
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03212100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés tisztított darabolt burgonya beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
1 féle termék 27 500 kg mennyiségben éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
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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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 13
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés tej és tejtermékek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
25 féle termék 28 600 db, 53 300 liter, 4750 doboz, 35550 pohár valamint 4 150 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
3 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban beszerzett,
illetve a helyi élelmiszer termékekből származik. 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
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:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
2-3. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
A 4. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet
B.pontja szerinti pontozás, az alábbiak szerint:
Amennyiben az ajánlattevő vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban beszerzett,
illetve a helyi élelmiszer termékekből származik abban az esetben az értékelés során adható pontszám felső
határának megfelelő 10 pontot kap.
Amennyiben az ajánlattevő nem vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban
beszerzett, illetve a helyi élelmiszer termékekből származik abban az esetben az értékelés során adható pontszám
alsó határának megfelelő 0 pontot kap.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáruk
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés pékáruk beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
61 féle termék hozzávetőlegesen 448 377 db éves mennyiségben, amelyen belül 22 281 kg a kenyér.
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Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(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. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 4. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
3 5. Ajánlattevő vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban beszerzett,
illetve a helyi élelmiszer termékekből származik. (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Szerződés 24 hónapos
határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
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: Opciós mennyiség:
Ajánlatkérő jogosult opciós tételként megrendelni az alábbi termékeket:
Gluténmentes morzsa 60 db/év
Gluténmentes zsemle 3200 db/év
Gluténmentes kalács 300 db/év
Gluténmentes kakaós csiga 3100 db/év
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Laktózmentes túrós táska 3250 db/év
Kakaóscsiga édesítőszerrel és cukorral 3250 db/év
Adalékmentes kenyér szeletelt 3000 db/év
Adalékmentes zsemle 3350 db/év
Adalékmentes vizes kifli 3350 db/év
Szénhidrátcsökkentett kenyér 2500 db/év
Szénhidrátcsökkentett zsemle 2900 db/év
Szénhidrátcsökkentett kifli 2900 db/év
Pászka 800 db/év
Kálciumos kenyér szeletelt 3200 db/év
Kálciumos zsemle 3350 db/év
Kálciumos kifli 3350 db/év
Az opciós mennyiség felhasználására a szerződéses időszak alatt folyamatosan kerül sor, azzal, hogy ha az
első 6 hónapos időszakban az opciós termékkör részét képező valamely termékkör terhére nem történik
megrendelés, akkor azt a nyertes ajánlattevő a továbbiakban nem köteles 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:
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül
értékelésre:
1. Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 56
2. Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 14
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10 pont,
Az értékelés szempontjai:
Az 1-2. értékelési szempont (Ajánlati ár) vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1.
sz. melléklet A.1.aa) pontjában szereplő relatív módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
3-4. értékelési szempont vonatkozásában érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok közötti
pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab)
pontjában szereplő relatív módszer, az egyenes arányosítás képletével történik.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 3. minőségi értékelési szempont tekintetében 0,5 óra.
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 5 óra.
A Kbt. 77. § (1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje a 4. minőségi értékelési szempont tekintetében 1 óra. A
megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 óra.
Az 5. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz.
melléklet B.pontja szerinti pontozás, az alábbiak szerint:
Amennyiben az ajánlattevő vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban beszerzett,
illetve a helyi élelmiszer termékekből származik abban az esetben az értékelés során adható pontszám felső
határának megfelelő 10 pontot kap.
Amennyiben az ajánlattevő nem vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban
beszerzett, illetve a helyi élelmiszer termékekből származik abban az esetben az értékelés során adható pontszám
alsó határának megfelelő 0 pontot kap.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles
előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó adatokat.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók
tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő
tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát,
hogy az ajánlattevővel kapcsolatban van-e változásbejegyzési eljárás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (1) bek. a) pontja alapján a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nemmagyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és
tanácsiirányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
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b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása
szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: A teljesítés ideje (kezdő
és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előírt minőségbiztosítási rendszer
bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával,
ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékainak csatolásával.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2)
bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére,
amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett, alábbi referenciákkal:
Az 1. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 45 különböző élelmiszer vonatkozásában összesen
legalább 28 000 kg és 50 000 darab élelmiszer szállítására vonatkozó referenciával;
A 2. részre történő ajánlattétel esetén legalább 10 000 kg tésztaféle szállítására vonatkozó referenciával
A 3. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 18 000 kg sertés és marhahús szállítására vonatkozó
referenciával
A 4. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 4 500 kg húskészítmény és/vagy felvágott szállítására
vonatkozó referenciával
A 5. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 7000 kg előhűtött baromfihús szállítására
vonatkozóreferenciával
Az 6. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 4000 kg hal és/vagy mirelit hústermék szállítására
vonatkozó referenciával
A 7. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 15 000 kg mirelit zöldség és/vagy gyümölcs szállítására
vonatkozóreferenciával
A 8. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 5 000 kg mirelit tésztaféle szállítására vonatkozó
referenciával
A 9. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 30 000 kg zöldség és savanyúság szállítására
vonatkozóreferenciával
A 10. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 30 000 kg gyümölcs szállítására vonatkozó referenciával.
A 11. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 7000 db főzött tojás szállítására vonatkozó referenciával.
A 12. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 18 000 kg tisztított, darabolt burgonya szállítására
vonatkozó referenciával.
A 13. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 35 000 liter tej és 35 000 db és/vagy pohár egyéb
tejtermék szállítására vonatkozó referenciával.
A 14. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 300 000 db pékáru szállítására vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik érvényes, az élelmiszerelőállítás
folyamatában az élelmiszer veszélytelenségét (közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai) garantáló HACCP
rendszer működtetésére vonatkozó, bármilyen nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt
érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(3)
bekezdése szerint történik.
Nyertes ajánlattevő az adott héten teljesített szállításokról egy-egy számlát (gyűjtőszámlát) állít ki. Eladó
telephelyenként külön-külön számlát köteles kiállítani.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
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Dátum: 2022/09/02 (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: 2022/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017
(XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el.
2. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
5. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést)
beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.
6. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös
Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő
az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
8. Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint igazolni, hogy a megajánlott
termékek megfelelnek az ott rögzített követelményeknek.
9. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat
csatolása szükséges,
- Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
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- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást.
10. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
12. a IV.2.6) pont esetében a 1 hónap alatt, 30 nap értendő.
13. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) szerinti adat:
Név: dr Panácz István
Lajstromszám: 00037
14.) Az ajánlattevő ajánlatában az 1,2, 4, 6, 8, 13 és 14. részekben szereplő termékekre vonatkozóan
köteles csatolni az alapanyagra számított energia, fehérje, zsír, szénhidrát, cukor és só tartalmát 100
grammra vonatkoztatva és a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU
rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
15.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló
ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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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KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező
Korlátolt Felelősségű Társaság (15516/2022)
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: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12685776241
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész-Lipcsik Melinda
Telefon: +36 12090400
E-mail: beszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kiving.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/EKR000930592022/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/EKR000930592022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont szerinti ajánlatkérő
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: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iroda takarítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000930592022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az M3 Business Center takarítása, összesen 20.601 m2. alapterületen. Az ingatlan használója jelenleg a Budapest
Környéki Törvényszék.
Napi takarítási feladatok és takarítási ügyelet ellátása egyidejűleg 28 fő munkaerővel.
Ingatlan neve, címe: M3 Business Center 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Ingatlan funkciója: Irodaház, „B” épület BKT Irodaháza
Épületek száma: 2 db
Terület adatok:
• Telek: 9511 m2
• Zöldterület: 2461,58 m2 - a terület karbantartása, takarítása nem képezi jelen beszerzés tárgyát
• Külső területek: cca. 3800 m2 - a terület egy része jelenleg építési terület az „A” épület felújítási munkálatai okán
• „A” épület: 9818 m2 - jelenleg építési terület
• „B” épület: 11 783,30 m2
- mélygarázs: 2980 m2
- alagsor: 80 m2
- magasföldszint: 1230 m2
- 1-5. emelet: 1230 m2
- 6. emelet: 1030 m2
- gépészet: 313,30 m2
Az „A” Épület felújítás alatt áll, így ezen belül megrendelés a keretmegállapodás első évben nem várható.
A felújítás alatt álló épületrész leírása a műszaki leíráson belül tájékoztató jellegű. Ennek az épületnek a
helyiségbeosztása, továbbá a burkolatok jellege és mennyisége változhat.
Az Ajánlatkérő a nagytakarítás díját kéri az irodatakarítás díján belül figyelembe venni.
A takarítási feladatok részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési műszaki leírás
(takarítástechnológia leírása) helyenként típusmegjelöléssel tartalmazza a tisztítószerek és egyéb eszközök
meghatározását. Ezekben az esetekben az Ajánlatkérő elfogadja az ezekkel egyenértékű (azonos, vagy jobb
tisztítóhatású, környezetvédelmi jellemzőkkel bíró, azonos hatóanyagú) tisztítószereket, és egyéb eszközöket is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Iroda takarítási feladatok ellátása
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90910000-9

További tárgyak:
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. (M3 Business Center)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az M3 Business Center takarítása, összesen 20.601 m2. alapterületen. Az ingatlan használója jelenleg a Budapest
Környéki Törvényszék.
Napi takarítási feladatok és takarítási ügyelet ellátása egyidejűleg 28 fő munkaerővel.
Ingatlan neve, címe: M3 Business Center 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Ingatlan funkciója: Irodaház, „B” épület BKT Irodaháza
Épületek száma: 2 db
Terület adatok:
• Telek: 9511 m2
• Zöldterület: 2461,58 m2 - a terület karbantartása, takarítása nem képezi jelen beszerzés tárgyát
• Külső területek: cca. 3800 m2 - a terület egy része jelenleg építési terület az „A” épület felújítási munkálatai okán
• „A” épület: 9818 m2 - jelenleg építési terület
• „B” épület: 11 783,30 m2
- mélygarázs: 2980 m2
- alagsor: 80 m2
- magasföldszint: 1230 m2
- 1-5. emelet: 1230 m2
- 6. emelet: 1030 m2
- gépészet: 313,30 m2
Az „A” Épület felújítás alatt áll, így ezen belül megrendelés a keretmegállapodás első évben nem várható.
A felújítás alatt álló épületrész leírása a műszaki leíráson belül tájékoztató jellegű. Ennek az épületnek a
helyiségbeosztása, továbbá a burkolatok jellege és mennyisége változhat.
Az Ajánlatkérő a nagytakarítás díját kéri az irodatakarítás díján belül figyelembe venni.
A takarítási feladatok részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési műszaki leírás
(takarítástechnológia leírása) helyenként típusmegjelöléssel tartalmazza a tisztítószerek és egyéb eszközök
meghatározását. Ezekben az esetekben az Ajánlatkérő elfogadja az ezekkel egyenértékű (azonos, vagy jobb
tisztítóhatású, környezetvédelmi jellemzőkkel bíró, azonos hatóanyagú) tisztítószereket, és egyéb eszközöket is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3.) M2) a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként
meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 20
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:
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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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A "Nettó ajánlati ár" (Súlyszám: 80) értékelési részszempont alszempontjai a következőek:
Alszempontok:
1.1. Irodaház takarítás: (Ft/m2/hónap); súlyszám: 60; értékelés módja: fordított arányosítás;
1.2. Mélygarázs takarítása: (Ft/m2/hónap); súlyszám: 10; értékelés módja: fordított arányosítás;
1.3. Külsőterület takarítása: (Ft/m2/hónap); súlyszám: 10; értékelés módja: fordított arányosítás.
A felhívás III.1.3.) M2) pont a) alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36); súlyszám: 20; értékelés módja: arányosítás a legkedvezőbb/
legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva (aránypár).
Kiegészítés - karakterhiány okán - a "VI.3) További információk" ponthoz:
- A részajánlattétel kizárásának indokai: A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás több épületre terjed ki, azonban a
felelősség, az alkalmazottak irányítása és a minőség biztosítása csak 1 szolgáltatóval való szerződéskötés esetén
biztosítható. A részekre bontás az irányítási feladatok, a minőségbiztosítás és a felelősségbiztosítás bontásával az
egységre jutó költség növekedését és összességében drágább szolgáltatást eredményezne.
Egyebekben a keretmegállapodás a teljes épületegyüttesre kiterjedő szolgáltatást foglal magában, amelyből
az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legalább 30%-ot megrendel (minimális mennyiség). Ezen
túl a szolgáltatás megrendelése az épületegyüttes pillanatnyi kihasználtságának a függvénye, amely a jelenleg
zajló felújítás befejezésétől, a vírushelyzet miatti esetleges lezárásoktól, vagy egyéb, a bérlő működését érintő
eseményektől függ. Ilyen szerződési feltételek mellett a szolgáltatás nem osztható, így a beszerzés tárgyának
jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények sem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattételt.
- Az adott közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján a keretmegállapodásban
meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor, ugyanis a
keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét
tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének
hatálya alatt áll.
A közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai
közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával, a Kr. 3–4. és 5–6. §-a szerint kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők külön-külön EEKD formanyomtatványt nyújtanak be, de a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattételre a
Kbt. 35. § (2) bekezdése, valamint a Kr. 3. § (5) bekezdése az irányadó.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyekre vonatkozóan kitöltött EEKD
formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
Az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak
fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás előzetes
igazolására Ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány III. részében szereplő részletes információk megadását,
olyan módon, hogy abból egyértelműen és ellenőrizhető módon, kétséget kizáróan megállapítható
legyen az egyes kizáró okok hatálya alá tartozás ténye. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését,
hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint
tartalmazza a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén
a hozzájáruló nyilatkozatot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8–14. §-a és 16.
§-a szerint további igazolások benyújtására köteles.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani, további igazolások benyújtására nem köteles.
Ha a Kr. szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem
esik valamely kizáró ok hatálya alá, az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az
EEKD-ban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban
utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus
nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
A Kbt. 69. § (7) bekezdése, a 62. § (1) bekezdés i) pontja és a 74. § (1) bekezdés b) pontja esetén a
nyilatkozat kelte nem eshet a felhívás közzétételének napját megelőző napra.
Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet)
irányadó.
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. rendelet (Kr.)
II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az
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Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell
igazolni a P1) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az EEKD-ban tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).
P1) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható
a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, közbeszerzés tárgya (irodaház takarítás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő EEKD formájában tett nyilatkozatát, arra
vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont, (5)
bekezdés).
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt esetben az ajánlatban csatolni kell a kapacitást nyújtó gazdasági
szereplő által az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő
képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (8) szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Utólagos igazolás: Az ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.
§ (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért
igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe
vették.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok
bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára
vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be
a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani, további igazolások benyújtására nem köteles.
AK az igazolási módok körében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási
módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
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Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet)
irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6)
bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha az előző legfeljebb
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (irodaház takarítás)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 150.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint – az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívására – az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmasságát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, elérhetősége (telefonszáma, e-mail-címe),
- a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell az előírt iskolai végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumot, valamint az
alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját
kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést
kizáró körülmény nem áll fenn.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az önéletrajznak olyan
részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen
és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket
(időintervallum-átfedéseket, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalatot) csak egyszer
veszi figyelembe. A szakmai tapasztalatnak minősülő megbízások (munkahelyek) időtartamát év, hó
megjelöléssel kell megadni!
A szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni, hogy a szakember mely tapasztalatot és
gyakorlati időt kívánja az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására és mely
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tapasztalatot és gyakorlati időt kívánja az értékelési szempontként meghatározott többlettapasztalatként
figyelembe venni!
M3) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja
szerint az előző kettő évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási
módok helyett.
Előzetes igazolás:
Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő EEKD IV. részének az EKR-ben elektronikus űrlap
formájában tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont, (5) bekezdés).
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az Ajánlatkérő, az M2)
pont a) alpontja szerinti szakember tevékenységét alapvető fontosságú feladatnak tekinti, ezért előírja,
hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze
el, ennek megfelelően az alkalmassági feltételként előírt szakember vonatkozásában az ajánlattevő nem
támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet 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.
Utólagos igazolás:
Az ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint,
az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával
kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6)
bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett olyan referenciával, amely legalább 18 hónapon keresztül folyamatosan
(megszakítás nélkül) végzett, legalább 7800 m2 szintterületű igazságszolgáltatási épületben végzett
épülettakarítási szolgáltatás teljesítésére irányult.
Az Ajánlatkérő „igazságszolgáltatási épület” alatt olyan épületet ért, amelyben bíróság, ügyészség vagy
rendőrség működik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
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M2) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők
együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre
támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik legalább
a) 1 fő tisztítás-technológiai szakmunkás (OKJ 32 853 03) vagy azzal egyenértékű végezettséggel illetve
képzettséggel és a képzettség megszerzésétől számított legalább 18 hónap, bírósági épület takarításában
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, a takarítási szolgáltatás teljesítéséért és minőség-ellenőrzéséért
felelős szakmai vezető szakemberrel;
b) 1 fő kisgépkezelői engedéllyel rendelkező takarító szakemberrel.
A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az Ajánlatkérő, az M2)
pont a) alpontja szerinti szakember tevékenységét alapvető fontosságú feladatnak tekinti, ezért előírja,
hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze
el, ennek megfelelően az alkalmassági feltételként előírt szakember vonatkozásában az ajánlattevő nem
támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők
együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre
támaszkodás esetét is ideértve], ha az előző két évre vonatkozóan nem rendelkezik legalább 10 fő éves
átlagos statisztikai állományi létszámmal, és legalább 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek:
- Havonta egy számla nyújtható be a teljesítés igazolását követően utólag.
- A Megrendelő a számlák ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül teljesíti.
- A Megrendelő előleget nem biztosít.
- A kifizetés a Kbt. 135. §-ával összhangban a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik, az igazolt teljesítést
követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.
- A kifizetés és elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).”
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Napi késedelmi kötbér: A havi takarítási átalánydíj 1/540-ed részének megfelelő összeg legfeljebb 3 óra
késedelemig.
- Napi meghiúsulási kötbér: A havi takarítási átalánydíj 6/540-ed részének megfelelő összeg.
- Meghiúsulási kötbér: 3 havi takarítási átalánydíjnak megfelelő összeg.
Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja a 80.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/ káresemény mértékű
felelősségbiztosítás meglétét. További információk ezzel kapcsolatban a szerződéstervezetben találhatók!
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéskor a munkavégzésben résztvevő alkalmazottak
erkölcsi bizonyítványát köteles bemutatni, illetve a későbbiekben is minden új a munkában résztvevő alkalmazott
erkölcsi bizonyítványát be kell mutatnia a munkakezdés előtt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/02 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

117

Dátum: 2022/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.
§-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 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. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően
a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon
alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy
az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban
meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.2) pontjában található P1) és
a a felhívás III.1.3) pontjában található M1)-M3) alkalmassági feltételek vonatkozásában.
2. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
3. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi
lehetővé.
4. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás
elrendelése: NEM.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
6. 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.
7. Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata
részszempontra tett megajánlás igazolására csatolni kell a szakember végzettségét igazoló
dokumentumot, továbbá már az ajánlatban teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns
tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) be kell nyújtani
a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A részszempontra tett megajánlás és a szakember megnevezésének elmulasztása hiánypótlási tilalomba
ütközik!

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

118

8. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100.
9. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az ár
részszempont esetén: fordított arányosítás. A felhívás III.1.3.) pontja szerinti M2) pont a) alpontja
szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata részszempont esetén: arányosítás a legkedvezőbb/
legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6)
bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági
nyilatkozata.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU 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 nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Amennyiben
megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
12. Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat, amelyek
az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az
EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell
az ajánlat részeként megtenni és benyújtani.
13. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
14. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
2.000.000 Ft.
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10642700-49020018
Számlavezető: MKB Bank Zrt.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási
megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele,
garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
A garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek! Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátotta [Kbt. 54. § (1) bekezdés].
A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk.
Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése
az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg,
kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben [Kbt. 54. § (4) bekezdés].
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján,
ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják
rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.
Figyelemmel arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell
lennie, így a biztosítéknak a lejárat napján 24.00 óráig kell érvényesnek lennie. Ha az ajánlati kötöttség
lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő
munkanapon jár le!
15. A részajánlattétel kizárásának részletes indokait - karakterkorlátra tekintettel - lsd. a "II.2.14) További
információ" pontban.
16. További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
17. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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 Kajak -Kenu Szövetség (16146/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kajak -Kenu Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 18160037241
Postai cím: Latorca Utca 2 25666/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Lajos
Telefon: +36 209220866
E-mail: lajos.bakos@mkksz.hu
Fax: +36 209220866
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kajakkenusport.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/EKR001125892022/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/EKR001125892022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) e) pont szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MKKSZ - Közép-Duna régióba hajók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001125892022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34512000-9

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

122

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által Közép-Duna térségben szerveztett vízitúráihoz kapcsolódóan vízitúra és
egyéb kapcsolódó eszközök bővítése és ez alapján az alábbi eszközök beszerzése a II.2.4) pontban meghatározott
mennyiségben, típusban és méretben.
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: MKKSZ - Közép-Duna régióba hajók beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, ASE csónakház, Atomerőmű Sportegyesület Paks
Dunaparti csónakháza., Hrsz.: 8803/9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által Közép-Duna térségben szerveztett vízitúráihoz kapcsolódóan vízitúra
és egyéb kapcsolódó eszközök bővítése és ez alapján az alábbi eszközök beszerzése az alább megadott
mennyiségben, melyek részletes paramétereit a műszaki leírás külön tartalmazza:
ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE DARABSZÁM
HAT SZEMÉLYES TÚRAKENU 6
NÉGY SZEMÉLYES TÚRAKENU 26
EGYSZEMÉLYES TÚRAKAJAK – KEZDŐ 15
EGYSZEMÉLYES TÚRAKAJAK – HALADÓ 30
NORMÁL TÚRAKAJAK PÁROS 25
HÁROM SZEMÉLYES TÚRAKAJAK 10
SURFSKI 16
KEZDŐ SUP DESZKA 40
HALADÓ SUP DESZKA 15
RÖGZÍTETT ÁLLÁSÚ KAJAKLAPÁT - Felnőtt 100
RÖGZÍTETT ÁLLÁSÚ KAJAKLAPÁT - Gyerek 32
ÁLLÍTHATÓ KAJAKLAPÁT 28
KENULAPÁT - Felnőtt 128
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KENULAPÁT - Gyerek 32
SUPLAPÁT 70
MENTŐMELLÉNY 375
KÖTELEZŐ FELSZERELÉS CSOMAG 150
VÍZHATLAN ZSÁK 40 L 180
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• hajók és kapcsolódó eszközök költségét;
• szállítását, telepítését (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását,
ha szükséges az összeszerelést is);
• garanciát (jótállást).
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 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
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: 190
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6. pont folytatása: közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást
szigorúan követő részfeladatokból áll, komplex feladatok egyidejű teljesítését és a teljesítések összehangolását
indokolja, mely kiemelten fontos a következő időszakban. Az ellátandó feladatok jellege, illetve az elvárt
támogatás természetéből adódóan nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.
II.2.7.: A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés hatálybalépése napjától. Az ajánlatkérő jóváhagyása esetén - előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor.
Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont
tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében
az ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti
iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás
nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k)
tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja
felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert
alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1.§ (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §ai és 10.§-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során: — a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése
alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, — majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.
rendelet 8.§-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Kbt. 69.§ (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése irányadó. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett
szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is
be kell nyújtani az ajánlatban. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet
3-7.§-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az
ajánlathoz. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
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csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13.§]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Irányadó további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 41/A.§
(4)-(5) bekezdések.
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: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”
kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági
követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az
ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő
(4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet 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)
bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében
az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Irányadó továbbá a
Kbt. 41/A. § (5) bekezdés.
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a vizsgált
időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb
árubeszerzésre (vízi sporteszközök értékesítésére (szállítására) és/vagy egyéb módon történő
hasznosításra) vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. a) és 22.§ (1) bekezdése szerint
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kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó referencia igazolást/referencianyilatkozatot legalább az
alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év,
hó, nap részletezettséggel,
f) a teljesítés mennyisége;
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Alkalmazandó jogszabályi hely még: Kbt. 140.§ (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három éven (harminchat hónap) belül
befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett referencia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
nem mutat be a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
alábbiak szerinti referenciát:
• Legalább 1 (egy) db olyan vízi sporteszközök értékesítésére (szállítására) és/vagy egyéb módon történő
hasznosításra vonatkozó referencia, amelyben a leszállított termékek száma az 500 darabot elérte.
A referencia 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 15 (tizenöt) referencia bemutatása
lehetséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
Mérték: a nettó szerződéses ellenérték 1 %-a naptári naponta, max. 15 %. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a
maximumát, az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás teljesítés idejére kikötött
késedelmi kötbér kivetésének eltérő rendelkezéseit a szerződés tervezete tartalmazza.
Hibás teljesítési kötbér (Ptk. 6:186.§):
Hibás teljesítés esetében a Vevő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet késedelmes teljesítéskor
követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására nyitva álló
határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
Mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő érvényesíti, ha a teljesítés
olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős (különösen a nyertes Ajánlattevő felelősségi
körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás).
A meghiúsulási kötbér érvényesítésekor az addig érvényesített késedelmi kötbér összege levonásra kerül a
meghiúsulási kötbér összegéből.
Jótállási kötelezettség:
Az Ajánlattevő – valamennyi részben - teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott/ szállított az Ajánlatkérő által
átvett termékekre az adott termék átadásától, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt történt
javítástól számított alábbi időtartamra:
- Hajótestre: 24 hónap
- Hajó kiegészítő eszközeire, kapcsolódó eszközökre: 24 hónap
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- UV állóság tekintetében: 120 hónap
A szerződéses biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Előleg: a nettó szerződéses ár 10 %-a. Az előleget nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül
kérnie kell. Számlák száma: 4 darab résszámla és 1 darab végszámla.
Jogszabály: Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, valamint a késedelmi kamat
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és 6:155.§-a.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
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Dátum: 2022/09/06 (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: 2022/09/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ának (1b)
bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ rendelkezéseinek megfelelően és a
424/2017. Korm. rendelet 15.§ (2)bekezdése alapján az ajánlatok bontása elektronikus úton történik az EKR
rendszerútján.
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
IV.2.6. pont folytatása: Ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért összhangban aKözbeszerzési
Dokumentumban foglaltakkal.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer
útján.
2) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás;
folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges
nyilatkozat is).
3) Az ajánlathoz csatolni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló, a Kbt. 66.§ (2), a 66.§
(6) a) és b), a 65.§ (7) a 67. § (4) szerinti, valamint a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat. A Kbt. 66.§
(2), a 67. § (4) bekezdése szerinti és a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló és a kizáró
okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével kell ajánlattevőnek
benyújtania.
4) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet
benyújtani.
5) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
6) Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek az alábbi részekből kell
állnia: 1.) A szakmai ajánlat részeként Ajánlattevő köteles ártáblázatot csatolni. 2.) Ajánlattevő adja
meg a megajánlott termék gyártóját, típusát (amennyiben egyedi gyártás, akkor a típusnál ez kerüljön
feltüntetésre) és származási helyét. Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek az alábbiakat kell
figyelembe venni: hajók és kapcsolódó eszközök költsége; szállítás, telepítés költségei (így különösen:
minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást,
keletkezett hulladék elszállítását, az eszközök használatra kész állapotban történő átadását, ha szükséges
az összeszerelést is); jótállás. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a gyártó vagy típus meg nem ajánlása nem minősül
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a Kbt. 71.§ (8) szerinti egyedi részletkérdésnek, így e körben hiánypótlásnak nincsen helye, az ajánlat
érvénytelen.
7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar
nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg
a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt.
69.§ (4)-(6)-re is.
11) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és
(14)-ben leírtak szerint ellenőrizni.
12) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó.
13) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) alapján a jelen
eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő
elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az
elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
14) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján
elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban alkalmazza.
16) Az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) rendelkezéseire is - az érvényes ajánlatot a Kbt. 76.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár szempont alapján bírálja el. Ennek indoka, hogy az egyes
beszerzési tárgyak típusa, műszaki tartalma részletesen meghatározásra került, külön nincs olyan minőségi
jellemző vagy egyéb olyan körülmény, ami értékelésre kerülhetne a benyújtandó ajánlatoknál.
17) Feltételes közbeszerzés [Kbt. 53.§ (6)]: Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítására irányuló
igényt nyújt be. A támogatásra irányuló igény módosításának el nem fogadása, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely miatt a tárgy szerinti közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánítható, valamint az eljárás eredményének kihirdetését követően a nyertes
ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése a Kbt. 132.§ (12) alapján felfüggesztő feltétel.
18) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
19) A III.1.3) alkalmassági feltételek es ezek igazolási módja a minősitett ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősitesi szempontokhoz képest szigorúbb.
20) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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:
2022/08/01 (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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Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (16147/2022)
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: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15813860218
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.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/EKR000424002022/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/EKR000424002022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: Laboratóriumi reagensek
Hivatkozási szám: EKR000424002022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33696500-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi reagensek beszerzése az alábbi részajánlatok szerint:
I. Hematológiai reagensek, rendszeroldatok és kontrollok saját tulajdonú Advia 2120 haematológiai automatákra
és kenetfestésre Wescor 7120 készülékre
II. Hemosztazeológiai reagensek, rendszeroldatok és kontrollok saját tulajdonú Siemens BCS és bérbe vett
készülékekre
III. Elektroforézis reagensek a készülék bérbe adásával
IV. Vizelet kémiai- és üledékvizsgálatok reagensei, rendszeroldatai és kontrolljai
V. Allergén specifikus IgE tesztek
VI. Autoimmun betegségek vizsgálatai ELISA technikával
VII. HbA1c vizsgálatok HPLC metodikával
VIII. RIA vizsgálatok
IX. Haemokultúra
X. Genetika
XI.rész Gyorstesztek
A megajánlott készülékek on-line illesztése szükséges. Ajánlattevőnek biztosítania kell a használatba kihelyezett
készülékek on-line illeszkedését a laboratórium számítógépes programjához, amely illeszkedik a kórház
informatikai rendszeréhez. Ajánlattevőnek továbbá biztosítania kell - amennyiben szükséges - a megajánlott
reagensek applikációját a meglévő analizátorokra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 11
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hematológiai reagensek, rendszeroldatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely,Markusovszky L.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hematológiai reagensek, rendszeroldatok és kontrollok saját tulajdonú Advia 2120 haematológiai automatákra és
kenetfestésre Wescor 7120 készülékre
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239 800 vizsgálat/év
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza . Ajánlattevők eszerint
tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban,
megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív
bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség + 20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: Hemosztazeológiai reagensek, rendszeroldatok és ko
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky l.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hemosztazeológiai reagensek, rendszeroldatok és kontrollok saját tulajdonú Siemens BCS és bérbe vett
készülékekre
210 350 vizsgálat/év
Kérünk használatba adni 2 db új vagy használt de teljes értékű készüléket olyan, a kórház saját tulajdonú Siemens
BCS készülékével azonos reagensekkel, kontrollokkal, kalibrátorokkal és fogyóanyagokkal üzemeltethető
koagulométert, amely legalább minimum 300 PT vizsgálat/óra teljesítményű (minimum 100 minta férjen bele
egyidejűleg, minimum 15 reagenstartó pozíció, primercső használata, alvadási, chromogénes és immunológiai
tesztek mérési lehetősége, vonalkódos reagens- és mintaazonosítás, random mérési mód, automatikus mintaés kalibrátor higítás, folyamatos minta és reagens betöltés lehetősége, sürgős minták azonnali kezelése). A
készüléket eredeti, gyári reagensekkel kell működtetni. A készüléknek alkalmasnak kell lennie egy időben
több, különböző Lot számú reagenssel készített kalibrációs görbe tárolására is. A PT vizsgálatokhoz az ajánlott
készüléknek rendelkeznie kell a készülék gyártójával azonos gyártmányú INR kalibrátorral, melyet a PT
vizsgálatokhoz biztosítani kell.
A készülékeknek a laboratóriumi informatikai rendszerrel (IntegraMed Kft., Androméda rendszer) való kétirányú
on-line kommunikációjának biztosítása Ajánlattevő költsége és feladata.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit, és a bérleti díjat.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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: Elektroforézis reagensek a készülék bérbe adásával
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektroforézis reagensek a készülék bérbe adásával
7000 vizsgálat/év
A vizsgálatokhoz kérünk használatba adni egy darab olyan új vagy használt, de teljes értékű nem kapilláris elven
működő gélelektroforézis rendszert, amely szérum, vizelet és liquor vizsgálatára, valamint immuntipizálásra is
alkalmas, és a mérés minden fázisa tekintetében teljesen automata.
A reagenseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük.
A mérési eredményeknek a laboratóriumi informatikai rendszerbe (IntegraMed Kft., Androméda) való, on-line
módon jutásának megvalósítása pályázó költsége és feladata.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit, valamint a bérleti díjat.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

137

Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség + 20 %
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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: Vizelet kémiai- és üledékvizsgálatok reagensei, re
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky l.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizelet kémiai- és üledékvizsgálatok reagensei, rendszeroldatai és kontrolljai
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220 000 vizsgálat/év
Kérünk használatba adni 2 db új vagy használt, de teljes értékű, közös számítógép által vezérelt automata
vizeletcsík leolvasót és automata vizeletüledék vizsgáló rendszert, amelyek fizikai összeköttetésben vannak
egymással.
Az automata vizeletcsík leolvasóval szemben támasztott követelmények: legyen alkalmas a mintacső vonalkódos
azonosítására, vizelet csövekből történő felszívására és tesztcsík tesztmezőire történő automatikus felvitelére.
Értékelje a következő paramétereket: bilirubin, glükóz, keton, fehérvérsejt (1, nitrit, vér (hemoglobin), ph, fehérje
(protein), fajsúly (S.G.), urobilinogén, szín, zavarosság. Végezze el a teszt kivitelezése előtt a tesztmezők vizsgálatát.
Teljesítménye legyen legalább 240 teszt/óra.
Az automata vizeletüledék rendszerrel szemben támasztott követelmények: legalább 100 teszt/óra teljesítmény.
A vizeletminta azonosítása vonalkóddal és centrifugálása beépített centrifugával. Digitális képfeldolgozás, a
teljes látótér megtekinthetősége. A következő automatikusan felismert alakos elemek: vvt, fvs, hialin cylinder,
patológiás cylinder, laphámsejtek, kerek hámsejtek, baktériumok, gombák, kristályok, nyák, spermium. Legyen
lehetőség validáláskor az automatikusan felismert alakos elemek besorolásának korrigálására.
A vizelet diagnosztikai rendszer önálló számítógéppel rendelkezzen és legyen alkalmas a kórházi informatikai
rendszerrel történő kétoldalú kommunikációra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a készülék képes albumin kreatinin arány meghatározására alkalmas tesztcsík
kezelésére Igen / Nem 10
2 A vizeletcsík automatikus ellenőrzése páratartalom okozta elszíneződésre a mérés előtt Igen / Nem 5
3 Beépített centrifuga Igen / Nem 5
4 Teljes látótér megjelenítést, a manuális mikroszkópos képpel azonos kép biztosítása Igen / Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
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Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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:
Értékelés: legjobb ár-érték arány, pontszám: 0-10
Ár fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés (igen=10 pont, nem=0 pont)
II.2.1)
Elnevezés: Allergén specifikus IgE tesztek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky l.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Allergén specifikus IgE tesztek
35 550 vizsgálat/év
Kérünk használatba adni egy új vagy használt, de teljes értékű, teljesen automata, totál IgE és allergénspecifikus
IgE meghatározásra alkalmas készüléket.
A reagenstáblán megadott allergéneket az ajánlatnak egyedi méréssel is kötelezően tartalmaznia kell.
Ajánlattevőnek a működtetéshez szükséges eredeti, gyári reagenseket, kontrollokat, kalibrátorokat,
fogyóanyagokat kell biztosítani.
Minimumfeltételek:
A reagenseknek CE jelzéssel és magyar nyelvű tesztleírással kell rendelkeznie.
Az eredmények megadása a nemzetközi standard, a 6 fokozatú osztályozási rendszer alapján történjen.
A szerződés ideje alatt a készülék szervizelését ingyenesen kell biztosítani. Meghibásodás esetén a készülék
javítását 48 órán belül meg kell kezdeni.
A készülék laboratóriumi informatikai rendszerhez (IntegraMed Kft., Androméda rendszer) történő kétriányú online kapcsolatának megoldása Ajánlattevő költsége és feladata.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit, valamint a bérleti díjat.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 detektálási metodika 10
2 egy időben mérhető allergének száma (min. 50) 10
3 mérőkapacitás (min. 10/óra) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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:
Értékelés: legjobb ár-érték arány, pontszám: 0-10
Ár fordított arányosítás, detektálási metodika: – abszolút értékelés
(enzimmel erősített kemilumineszcencia=10 pont, direkt kemilumineszcencia= 7,5 pont, fluoreszcencia= 5 pont,
fotometriás immunoesszé =2,5 pont )
-egy időben mérhető allergének száma (min. 50): arányosítás, előny a több, 100feletti érték a maximum
pontszámot kapja,
mérőkapacitás (min. 10/óra), 100feletti érték a maximum pontszámot kapja
II.2.1)
Elnevezés: Autoimmun betegségek vizsgálatai ELISA technikával
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33696500-0
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely,Markusovszky L.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 590 db/év
Kérünk használatba adni 1 db új vagy használt, de teljes értékű, 2 ELISA-lemez egyidejű kezelésére képes
ELISA automatát vagy 1 db monotesztes immunkémiai analizátort, mely egyidejűleg minimum 30 betegminta
vizsgálatára és minimum 30 különféle teszt elvégzésére képes. A monotesztes immunkémiai készülék legyen
képes primer vérvételi csövekből történő mintavételezésre és a minták vonalkódos minta azonosítására.
Figyelje a felhasznált rendszerfolyadékok mennyiségét és figyelmeztesse a felhasználót a szükséges
rendszerfolyadékok pótlására. Rendelkezzen minta-szint érzékelővel és érzékelje a mintából származó alvadékot.
A monotesztes reagens készletek kiszerelése ne haladja meg a 30 db monotesztet.
A készülék önálló számítógéppel rendelkezzen és legyen alkalmas a kórházi informatikai rendszerrel történő
kétoldalú kommunikációra.
A felajánlott készüléken a tételcsoportban szereplő összes vizsgálatnak mérhetőnek kell lennie.
A reagenseknek a lejárati időig - a mintaszámoknak megfelelően (a kisebb mintaszámoknál is legalább havonta
egyszeri eredményközlés) - többször bonthatóan is felhasználhatónak kell lenniük. Amennyiben az alacsonyabb
mintaszámok, a többszöri bontás miatt a kontroll és kalibrátor anyagok elfogynak, azokat Ajánlattevőnek a
további vizsgálatokhoz ingyenesen kell biztosítania.
A termékeknek CE IVD jelzéssel kell rendelkezniük.
Az automatának a laboratóriumi informatikai rendszerrel (IntegraMed Kft., Andromeda rendszer) történő
kétirányú on-line kapcsolatának kialakítása Ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit és a bérleti díjat.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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: HbA1c vizsgálatok HPLC metodikával
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky l.u.5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
51000 db/év
A vizsgálatok elvégzéshez 2 db új, vagy használt, de teljes értékű, azonos elven, azonos reagensekkel,
kontrolokkal, kalibrátorokkal és fogyóanyagokkal működtethető készülék kihelyezése szükséges. A készüléket
eredeti, gyári reagensekkel kell működtetni!
Minimumfeltételek:
teljesen automata készülékek, számítógépes vezérléssel, minimum 35/óra kapacitás, elsődleges csövek
használata, mintaelőkészítés nem szükséges, teljes vér és hemolizátum mérésére is alkalmas, vonalkódos
azonosítás biztosított, "cap-piercing" technikával rendelkezik, a HbA1c értékek Hb-variánsok előfordulása esetén
is megbízhatóak. A variánsok (HbE,HbD,HbS,HbC) detektálása ugyanazon reagenskészlettel, emelkedett HbFszint jelenlétében is lehetséges. A szoftver automatikusan vezeti a kontrollkártyát, alkalmas a reagensek Lotszámainak nyilvántartására. Egy időben legalább 100 minta behelyezhető és további minták folyamatos betöltése
is lehetséges.
Megvalósítható a készülékek távfelügyelete.
A HbF-re, variánsokra és távfelügyeletre vonatkozó előírások, azok vállalása esetén érvényesek.
Ajánlattevőnek igazolni kell, hogy a készülékeket és reagenseket illetően a szerződés teljes időtartamára érvényes
forgalmazói jogosultsággal rendelkezik.
A készülékek on-line illesztése a laboratóriumi informatikai rendszerhez Ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
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és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit, és a bérleti díjat.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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 HbF és variánsok mérése igen/nem 20
2 távfelügyelet Igen / Nem 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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:
Értékelés: legjobb ár-érték arány, pontszám: 0-10
Ár fordított arányosítás, minőségi szempontok – abszolút értékelés (igen=10 pont, nem=0 pont)
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Kiegészítés a variánsok értékelési szemponthoz: (a variánsok (HbE, HbD, HbS, HbC) detektálása ugyanazzal a
reagens készlettel, emelkedett hemoglobin F szint jelenlétében is lehetséges)
II.2.1)
Elnevezés: RIA vizsgálatok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db/év
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

145

Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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 tárgyi közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II.16.) Kr. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól hatálya alá tartozik, ezért a Kr. 6. § (3) bekezdés alapján Ak választhatja a Kbt. 76. § (6) bek. a)
pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.
II.2.1)
Elnevezés: Haemokultúra
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8500 db/év
A vizsgálatokhoz kettő, új vagy használt de teljes értékű minimum 120 palack kezelésére szolgáló automata
készülék kihelyezése szükséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit és a bérleti díjat.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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: Genetika
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezések Vizsgálat /év
Vizsgálat
X-chromatin meghatározás 277
Y-chromatin meghatározás 125
Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 115
Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 43
Chromosoma banding technika alkalmazása 321
HPV (high risk) tipizálás - Digene HC2 rendszerrel 78
Reagensek:
RPMI 1640 Medium 100ml 3
KaryoMAX Colcemid Solution 10ml 7
Trypsin EDTA (1x) 100ml 3
Foetal Bovin Serum 100ml 5
Chang Medium B+C 100ml 50
Chromosome Synchro Medium P 500ml 8
Penicillin-Streptomycin 100ml 3
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Pertex 1000ml 2
L-Glutamine 100ml 2
Buffer Tablets "Gurr" pH6,8 1doboz/50db 2
Lymphochrome 100ml 5
Giemsa festék oldat 500ml 10
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyorstesztek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7550 db/év
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben
a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt
minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az
ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot
tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás költségeit.
Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő székhelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) költségmentesen
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.
(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

149

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mértéke: a megadott tételes mennyiség +20%
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az
opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti
szerződéses feltételek az irányadóak.
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: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés szerint kötelesek előzetesen igazolni a
kizáró okok fenn nem állását, tényleges igazolás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazandó. Ajánlatkérő
nem kér igazolást a Kbt. 69. § (11) bekezdése tekintetében.
A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve ib)
pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30) korm rendelet 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára
vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
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 vagy részvételre jelentkező
eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint.
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Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Kbt. 64. § (1) bek alapján, A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 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.KH 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 Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének, valamint a
Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását,
csupán a IV.rész alfa pontját szükséges kitölteni.
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározottalkalmassági követelménynek
az alábbiak szerint:
M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24.§ (3) bekezdése
alapján ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. §
(2) bekezdése, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói
megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) ÉS - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az orvostechnikai
eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.
A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a
Kbt.65. §(6)-(9) szerint is megfelelhet.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
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eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
Ha az Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva próbál megfelelni az előírt
alkalmassági követelménynek, akkor a szervezet/személy köteles kitöltött (az alkalmassági feltétel
vonatkozásában csak az igazolni kívánt feltétel tekintetében) és aláírt ESPD dokumentumot benyújtani.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz, az ESPD IV. rész alfa pontját
kell kitölteni. Az igazolás benyújtásának -Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Amennyiben az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolásához más szervezetet
vagy személyt vesz igénybe, csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről
a Kbt. 65.§(7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az általa megajánlott termék nem rendelkezik
a 16/2012. (II.6.) Korm. r. 9. § (2) bek., valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC Comformity Declaration) ÉS - ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges –
bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben
vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében
meghatározott alapvető követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján – a Kbt. 135. § (1)
– a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § –ban leírtak
szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (5)-(6) bekezdése. Ajánlatkérő kötbért ír elő a KD-ban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek.
szerinti késedelmi kamat érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és
a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

153

Dátum: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.)
15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6), és EKRr. 15. §ának (3)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek)
2. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot
3. Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116.
§ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik,
hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- 424/2017. (XII.19.) Kr 11. § (7) bek szerint ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus
űrlapot biztosít, akkor ajánlatkérőnek és ajánlattevőknek annak a használata kötelező,
- a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), szakmai ajánlatot, mely tartalmazza egyben az ajánlati árat
alátámasztó ártáblázatot is,
- a következő nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67.
§ (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek (űrlap); Kbt. 44. § szerint, nyilatkozat, hogy nyertessége esetén benyújt és
rendelkezni fog érvényes ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések leírással;
- következő dokumentumokat másolatban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát,
vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint ); Amennyiben az Ajánlattevő nem a
megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati
példányát; Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
6. Az ajánlatkérő az M1 alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. §
(3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
7. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
8. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik.
9. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
10. Szerződéskötés feltétele: Bármely akkreditált független szervezet által kiállított ISO 9001 szerinti
minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéseinek leírása, melyet a szerződéskötéskor be kell mutatni ajánlattevőnek.
11. A 2.-7. és 9. részajánlati körök tekintetében az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyek esetében
készülékenként az egyes készülékek bérleti díja a nettó 360.000,-Ft/év (12 hónap) összeget meghaladja.
12. FAKSZ: Balassi János lajstromszám: 01038
13. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó hatályos magyar
jogszabályok irányadók.
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14. A tárgyi közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II.16.) Kr. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól hatálya alá tartozik, ezért a Kr. 6. § (3) bekezdés alapján Ak
választhatja a Kbt. 76. § (6) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.
15. A megajánlott reagens kiszereléseknek a megadott vizsgálatszámhoz igazodniuk kell. Ajánlattevőknek
az ajánlat adásakor figyelemmel kell lenni a termék felhasználhatóságára is, nem elegendő csak a
vizsgálatszám matematikai osztásával megadni a megajánlott termékek mennyiségét.
16. Ajánlatkérő az eljáráshoz kapcsolódóan a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt
folytatott le, annak összefoglalója a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piacikonzultaciok/EKR000424172022/reszletek linken érhető el.
17. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
18. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot, amely nem
megfelelő tartalommal történő benyújtása, vagy hiánypótlást követően is elmulasztott benyújtása az
ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget eredményezi!
19. A IV.2.6. pontban szereplő adat=30 nap
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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2022/08/01 (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 (16136/2022)
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: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési
és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
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/EKR001140862022/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/EKR001140862022/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 hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MSEA LICENSZEK MEGÚJÍTÁSA
Hivatkozási szám: EKR001140862022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérőnél meglévő Microsoft Enterprise Agreement (MSEA) licenszek megújítása, bővítése, kiegészítése,
valamint kapcsolódó gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások beszerzése
és használatának biztosítása felhasználási szerződés keretében a II.2.4) pontban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a beszerzendő licenceket és nyújtandó szolgáltatásokat
általánosságban a „termék” kifejezéssel hivatkozza az eljárás során. Részletes leírás a II.2.4) pontban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MSEA LICENSZEK MEGÚJÍTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., illetve ajánlatkérő telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés célja ajánlatkérőnél meglévő Microsoft Enterprise Agreement (MSEA) licenszek megújítása,
bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások
beszerzése és használatának biztosítása 3 naptári évre (36 hónapra) (2022-2024) felhasználási szerződés keretében
az alábbiak szerint:
Az egyenértékűség vizsgálata szempontjából releváns paraméterek (referencia típusok): Cikkszám/Megnevezés/
Mennyiség (db/év); AAA-10726/M365 E3 Original FSA Sub Per User/12 000; 076-01912/Project Standard ALng
SA/125; D87-01057/VisioPro ALNG LicSAPk MVL/25; D87-01159/VisioPro ALNG SA MVL/125; MX3-00115/
VSEntSubMSDN ALNG LicSAPk MVL/1; MX3-00117/VSEntSubMSDN ALNG SA MVL/1; 7JQ-00341/SQLSvrEntCore
ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic/4; 7JQ-00343/SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic/26; 7NQ-00302/
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic/23; 7NQ-00292/SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic/18;
9EM-00270/Win Server Standard Core ALng SA 2L/500.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
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nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is.
Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén –
az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban illetve a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában a beszerzés
tárgyaként meghatározott, konkretizált áruk (licenszek) tekintetében az egyenértékűség ismérveit a következők
szerint határozza meg. Ajánlatkérő több, mint száz olyan informatikai alrendszert (szakrendszert), illetőleg
alkalmazást üzemeltet egy komplex rendszerben, amelyek mindegyike Microsoft környezetben működik. Erre
tekintettel Ajánlatkérő a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott termékek helyett, egyenértékűként csak
olyan egyéb árukat/licenszeket fogad el, amelyek a fennálló Microsoft környezetbe maradéktalanul illeszkednek,
amelyekkel a kompatibilitás teljes mértékben teljesül, és ehhez
- Ajánlatkérő rendszerei/alkalmazásai szünetmenetes működését nem kell megszakítani, továbbá
- Ajánlatkérő részéről a megajánlott egyenértékű megoldás további paraméterezési vagy egyéb beavatkozást
nem igényel azzal, hogy egyenértékű megoldás esetén Ajánlatkérő a bevezetéshez redundáns rendszert sem
bocsát rendelkezésre.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Microsoft LSP (Licensing Solution Partner) igazolással.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás, valamint a
szerződéstervezet tartalmazzák. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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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 II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő 36 hónap alatt 3 (három) naptári évet ért (2022-2024).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában (KNY) az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdés pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. [Kbt. 62. § (6) bekezdés].
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].
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. §].
A Kbt. 62. § (1) bek. c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AK dönthet úgy, hogy nem
zárja ki azon gazdasági szereplőt (GSZ), amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet
fennáll, amennyiben az AK megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos
jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett GSZ képes lesz a szerződés teljesítésé-re
[Kbt. 62. § (1a)]
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, 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) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az
EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 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.
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1) bekezdés.
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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.
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.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) 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: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelmény(eke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1)-nek ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő az
EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő
az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
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.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő műszaki, szakmai alkalmassága igazolható
M1) Ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év
(36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (szoftvertermék és/vagy licenc megújítására,
bővítésére, kiegészítésre vonatkozó terméktámogatási szolgáltatás(ok) nyújtására irányuló) referenciáinak
ismertetésével, megjelölve a szerződés műszaki tartalmát (olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, különösen
a mennyiségi adatok (db) megadásával), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/
nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét) és a részéről információt adó személy
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nevét/elérhetőségét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. [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)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr.
VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
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)].
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
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)
összességében egy vagy több szerződésből összeadódó, legalább 4000 darab - a közbeszerzés
tárgya szerinti, azaz szoftvertermék és/vagy licenc megújítására, bővítésére, kiegészítésre vonatkozó
terméktámogatási szolgáltatás(ok) nyújtására irányuló szerződésszerűen teljesített - referenciával
(referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
Az M1) pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon)
belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében foglaltakra. Előbbiekkel összhangban
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és
három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe, tekintettel a következő bekezdésben írtakra is.
Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő az M1) alpont szerinti
alkalmassági követelmény tekintetében a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még
folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés tekintetében
a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható (az igénybe vett
szolgáltatás(ok) befejeződött/befejeződtek), és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia
(referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott referencia lezártnak tekinthető).
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 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, valamint az ajánlattevő .
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a beszerzés nem az Európai Unióból
származó forrásból kerül finanszírozásra)
Előleg nem biztosított. Három részszámla egyenlő részletben az alábbiak szerint: AT az egyes évekre vonatkozó
részszámlát a szakmai igazolás kiállítását követően 1 példányban köteles benyújtani AK-nak azzal, hogy a számla
befogadására akkor kerül sor, ha az megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
Nyertes AT a szoftverhasználatról és szoftverkövetésről évente egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó
igazolást ad át AK részére első alkalommal a szerződés aláírásától számított 10. napig, azt követő évek esetében
pedig az adott tárgyév 10. napjáig. AK az igazolás átvételét követő 5 munkanapon belül szakmai teljesítési
igazolást állít ki.
Az ellenérték kifizetése a szerződés időtartama alatt az alábbiak szerint történik:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szakmai igazolás alapján (a számviteli törvénynek megfelelően) kiállított számla
kézhezvételét követően egy összegben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Ha a fenti határidők utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017
számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §].
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: euro (EUR)
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalány érvényesek.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Késedelmi kötbér:
- Amennyiben a szerződést teljesítő szolgáltató olyan okból, amelyért felelős a II. 2.7. pont szerinti teljesítés
megkezdésének határidejével késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja a
teljes nettó ellenérték, mértéke az eredménytelenül eltelt határidőtől számítva napi 0,1%.
Meghiúsulási kötbér:
AK jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben nyertes AT olyan okból, amelyért felelős
a szerződésben előírt teljesítési határidőt 15 nappal túllépi. Ebben az esetben AK meghiúsulási kötbérre jogosult,
melynek alapja a meghiúsult szolgáltatás teljes nettó ellenértéke, mértéke 20 %.
A további részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok, illetve annak részeként 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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/31 (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: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
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
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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) 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 ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági
szereplőkkel/ajánlattevőkkel
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)
3) Ajánlathoz csatolni kell
a) felolvasólapot az értékelésre kerülő ajánlati elemekkel [jelen eljárásban „Egyösszegű ajánlati ár ÁFA
nélkül [EUR]”]; (EKR űrlap)
Ajánlattevőnek az egyösszegű ajánlati ár Áfa nélkül (EUR) tekintetében a szolgáltatás teljes időtartamára,
azaz 3 évre (36 hónapra) meghatározott összeget kell feltüntetnie azzal, hogy az itt feltüntetett összeg
a felolvasólap 1.1. pontjában (Egy évre vonatkozó ajánlati ár ÁFA nélkül (nettó EUR)) feltüntetett érték
háromszorosa. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az „1. Egyösszegű ajánlati ár ÁFA nélkül (EUR)”
összeget fogja figyelembe venni.
b) a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (nemleges
nyilatkozat is csatolandó.)
c) közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot [Kbt. 35.
§ (2a)];
d) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 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 (kapacitást nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját (természetes személy ajánlattevő közokiratba/teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
aláírás-mintáját)
f) amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát
vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot
g) 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
h) Egyenértékű szolgáltatás(ok) megajánlása esetén az egyenértékűség bemutatása
i) a jelen felhívás II.2.4) pont és a műszaki leírás szerinti követelményeknek megfelelő Microsoft LSP
(Licensing Solution Partner) igazolás
j) 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;
4) KIEGÉSZÍTÉS A IV.2.6) PONTHOZ: Az ajánlati kötöttség vonatkozásában 1 hónap alatt 30 nap értendő.
5) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
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8) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
9) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint
10) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot
[Kbt. 75. § (6)]
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
12) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai
tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
13) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
14) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
15) Ajánlatkérő az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás
feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam
figyelembevételével végzi el.
16) Az ajánlati 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.
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
közbeszerzési dokumentumokban)
KIEGÉSZÍTÉS A II.1.6) PONTHOZ: A felhasználási cél egységessége és az azonos ütemezésben (időben)
történő szolgáltatás igénye szétválaszthatatlan, a beszerzendő licenszeknek egymással és az AK-nál
alkalmazott a működést támogató rendszerekkel (amelyekkel együtt egy rendszert alkotnak) együtt
kell működniük ezért a részajánlattétel nem biztosított. A megbontás életszerűtlen és szakmailag
elképzelhetetlen, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel [Kbt. 61.
§ (4)]
KIEGÉSZÍTÉS A II.2.5) PONTHOZ: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
További részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/01 (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 Népegészségügyi Központ (16326/2022)
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 Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15598787243
Postai cím: Albert Flórián Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Dorina
Telefon: +36 14761100
E-mail: kozbeszerzes@nnk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nnk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nnk.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/EKR000564892022/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/EKR000564892022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: Béltisztító készítmények beszerzése és szállítása
Hivatkozási szám: EKR000564892022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33613000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Béltisztító készítmények beszerzése és szállítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Béltisztító készítmények beszerzése és szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33613000-0

További tárgyak:
60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. részfeladat: Béltisztító készítmények beszerzése
Ajánlattevő feladata 95 000 db + 20 000 db opciós mennyiség, azaz 115 000 db (páciensenként egy páciens adag
béltisztító készítmény biztosítása.) Ajánlatkérő a 95 000 db béltisztító készítményre megrendelési kötelezettséget
vállal.
2. részfeladat: Béltisztító készítményekhez kapcsolódó szolgáltatások (részfeladat továbbiakban rf.)
2.1. rf.: A vastagbélszűrés II. lépcsőjéhez szükséges béltisztító készítményből 9 500 db + 2 000 db opciós
mennyiség, azaz 11 500 db béltisztító egységcsomag összeállítása.
Egy darab béltisztító egységcsomag 10 páciens béltisztításához szükséges mennyiségű és kiszerelésű béltisztító
készítményt tartalmaz.
2.2. rf.: A vastagbélszűrés II. lépcsőjéhez szükséges béltisztító egységcsomagok tárolása a szállítási címek
megadásáig, de legkésőbb a keretszerződés lejártának végéig, azaz 2023. június 30-ig.
2.3. rf.: 9 500 db + 2 000 db opciós mennyiség, azaz 11 500 darab béltisztító (10 páciens adagot tartalmazó)
egységcsomag kiszállítása az Ajánlatkérő által megadott szállítási címekre Magyarország közigazgatási határain
belül, a szállítási címeken a fogyási és felhasználási igények függvénye szerinti gyakorisággal és ütemezéssel.
Tekintettel arra, hogy az egyes szállítási címeknél előre nem prognosztizálható a béltisztító egységcsomagok
felhasználási mennyisége és a felhasználás sebessége, ezen keresztül a béltisztító egységcsomagok
kiszállítási gyakorisága, ezért erre a részfeladatra Ajánlatkérő Magyarország közigazgatási határain
belüli szállításra vonatkozó, szállítási címtől független kiszállítási egységárat kér megadni. Ajánlatkérő a
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béltisztító egységcsomagok kiszállítási igényei szerinti gyakorisággal és mennyiségben hívja le az ebben a
résztevékenységben foglalt béltisztító egységcsomag kiszállítást.
II. Béltisztító készítményekre vonatkozó követelmények:
Endoszkópos vizsgálat előtti alapos, de kíméletes béltisztítására alkalmas készítmény, mely por állagú, vízben
oldódó, könnyen fogyasztható. Csak olyan termék ajánlható, amelynek alkalmazási utasítása egyértelműen
tartalmazza az endoszkópos vizsgálat előtti béltisztítási felhasználását.
• Az ajánlott készítménynek ízesítettnek kell lennie (pl.: narancs, citrom, gyümölcs)
• ATC kód: A06AD15 vagy A06AD65 (orvostechnikai eszköznél csak az ennek való megfelelés)
• Ozmotikus hashajtó
• orvostechnikai eszköz, vagynem orvosi vényhez kötött készítmény
• A készítmény hatóanyagai: legalább 140 g Macrogol 3350 / páciens adag (polyethylene glycol)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal Egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában – köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum
lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független,
szakmailag elismert szervezet minősítése.
További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
Az ajánlatban nyilatkozni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
(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. Ajánlattevő által vállalt első teljesítendő mennyiségre vonatkozó betárolási
határidő (legkedvezőbb 60 nap, legkedvezőtlenebb 90 nap) 6
2 2. Ajánlattevő által vállalt, az első teljesítendő mennyiséget követő megrendelésekre vonatkozó
betárolási határidő (legkedvezőbb 30 nap, legkedvezőtlenebb 60 nap) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy opció keretében
20.000 db béltisztító készítményt egyoldalú nyilatkozattal lehívjon, egy vagy több részletben, a szerződés
hatálya alatt bármikor. Ajánlatkérő eseti megrendelésenként legalább 1000 db béltisztító egységcsomag
szállítását rendeli meg. Az opciós mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele
írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2023. március 31.
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: „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001.
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0–10 pont. Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár (HUF) – fordított
arányosítás, Minőségi értékelési szempontnál
– 1. Ajánlattevő hajlandó a keretszerződés időtartama alatt a tárolás során esetlegesen a 12 hónap lejárati
idő alá csökkenő, de bontatlan termékeket díjmentesen kicserélni legalább 24 hónapos lejáratú termékekre?:
pontkiosztás;
– 2.) Ajánlattevő által vállalt első teljesítendő mennyiségre vonatkozó betárolási határidő (legkedvezőbb 60 nap,
legkedvezőtlenebb 90 nap) -két szélső értékkel történő arányosítás;
- 3.) Ajánlattevő által vállalt, az első teljesítendő mennyiséget követő megrendelésekre vonatkozó betárolási
határidő (legkedvezőbb 30 nap, legkedvezőtlenebb 60 nap) két szélső értékkel történő arányosítás;
Csak gyári új, korábban használatban nem lévő áru ajánlható meg.
A II.2.7) pontban teljesítés kezdő időpontja nem irányadó a szerződés teljesítése szempontjából, az csak a
hirdetmény megjeleníthetősége érdekében került megadásra.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem
Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015.
(X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk
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előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR.
10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére,
valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.
§(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek az M.1.) alkalmassági feltétel
esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második
Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az
alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.
c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes
alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Az M.1.) alkalmassági követelmény részletes igazolása: az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7)
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított
megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokra vonatkozó
referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek.szerint a (teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szállítás tárgya,
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valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
legalább 15.000 db páciens adag béltisztító szer szállítására szállításra vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő a fenti M.1. pont szerinti követelménynek való megfelelést több referenciával igazolhatja.
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 előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. A számla
kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§ (1), (5) és
(6) bekezdéseiben, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a szerződéstervezetben foglalt
feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a késedelemmel
érintett áru nettó ellenértéke, max.15 nap. Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített áru nettó vételára,
mértéke a hibásan teljesített áruk nettó ellenértékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a
jelen szerződés összegének 10%-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke 15 %, alapja a teljesítés elmaradásával érintett
áru nettó ellenértéke. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§ szerint. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Részletek: szerződéstervezetben.
AK előleget nem fizet. Ellenszolgáltatás fedezete: EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú,
„Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt (100,000000 %-os támogatási intenzitás). A kifizetés
utófinanszírozással valósul meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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:
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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: 2022/08/31 (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: 2022/11/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik az EKRben (www.ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bek. szerint.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi és részvételi határidő
munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő kizárja a részajánlat biztosításának lehetőségét a
részfeladatok egymásra épülése és szoros kapcsolata miatt, valamint a tevékenységek költséghatékony
megvalósítása okán. Nyertes Ajánlattevő a beszerzett készítmények egységcsomagba való összeállítását
folyamatosan végzi, annak függvényében, hogy mikor, mekkora mennyiségű termék beszerzése valósul
meg. Ezt követően az elkészült egységcsomagokat raktárába betárolja. A betárolt egységcsomagokat
nyilvántartja és gondoskodik az ütemezett kiszállításról, melyet az Ajánlatkérő szállításra vonatkozó
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egyedi megbízásai alapján teljesít, alkalmazva a saját, gyógyszer és egyéb készítmények elosztáshoz
használt logisztikai hálózatát. A raktározás és a kiszállítás részfeladat szoros összefüggésben van, nyertes
Ajánlattevő havonta állíthat ki számlát ezen költségekről együttesen, ezen felül nyilvántartást kell
vezetnie a betárolt, majd kiszállított egységcsomagokról, sikertelen kézbesítések kezeléséről és minderről
írásos beszámoló formájában tájékoztatni Ajánlatkérőt. Nyertes Ajánlattevő a készletnyilvántartás és a
kiszállítás során figyelemmel kell legyen a termék lejárati idejére, eszerint elsősorban/először a hamarabb
lejáró termékeket kell kiszállítania. (Amennyiben az értékelési szempont szerinti cserét megajánlotta,
úgy a készletnyilvántartás során ezt ellenőrizni kell.) A fentiek alapján kizárja Ajánlatkérő a részajánlat
lehetőségét.
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
Elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt
Az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
3. AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha
A cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. Részletek a
közbeszerzési dokumentációban.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.
§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett
Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
benyújtani.
9. A dokok a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,
azonban
A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban kell tartalmaznia.
10. A Kbt. 66. §5) Bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4)bek-e szerinti
Összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék a műszaki leírásában és a
szerződéses feltételekben
foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatát, amelyből Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani,
hogy Ajánlattevő melyik
gyártó milyen típusú termékét ajánlotta meg és a megajánlott termék megfelel-e a közbeszerzési
dokumentumokban
meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. A szakmai ajánlatnak a termék származási helyét is
tartalmaznia kell. A szakmai ajánlatban csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott
követelményeknek megfelelő adagolási útmutató mintáját. A szakmai ajánlat Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy jelentős, nem hiánypótoltatható hiánynak
tekinti a következőket:
#a gyártó, és/vagy a termék típusának megnevezését;
# a szakmai ajánlat teljes hiányát;
# értékelési szempontonként az értékélési részszempontokra tett megajánlás(ok) hiányát;

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

177

13. Amennyiben a megajánlott termék orvostechnikai eszköz, abban az esetben a 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az áru a megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről
szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal köteles igazolni. Erre tekintettel Ajánlattevő az ajánlatban a megajánlott termék esetében
be kell nyújtani: a termék gyártóját, típusát, származási helyét, 93/42 EEC szerinti osztályba sorolását, CE
tanúsítványát, vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatát.
14. Amennyiben a megajánlott termék nemvényköteles gyógyszer, abban az esetben az ajánlatban
csatolni kell az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott OGYI forgalomba
hozatali engedély számát (OGYI-...........) és másolát, vagy olyan nemzetközi (EU-s) törzskönyvi regisztráció
számát és másolatát, amelyben Magyarország is nevesítve van.
15. Nem vényköteles gyógyszernek minősülő termék esetén továbbá Ajánlatkérő által kiadott
nyilatkozatminta alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell - az OGYÉI forgalomba hozatali engedélye vagy
a Magyarországot is nevesítő nemzetközi (EU-s) törzskönyvi regisztráció szerint -, a termék gyógyszertáron
kívüli értékesíthetőségéről.
16. Az ajánlatban nyilaktozni kell betegségek melletti alkalmazhatóságról a csatolt iratminta szerint.
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
Hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
18. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t.
19. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
20. Az ajánlatban csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentáció szerinti adatkezelési nyilatkozatot.
Folytatás a VI.4. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3. pont folytazása:
21. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
22. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek 00892.
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23.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a M.1.) pont szerinti alkalmassági minimum
követelmények és az előírt igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
24. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig csatolnia kell a megajánlott
béltisztító készítmény forgalmazói jogosultságát igazoló dokumentum másolatát, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő adagolási útmutató mintáját. Ennek
elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
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:
2022/08/01 (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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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (15920/2022)
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: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15399526214
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmmk.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/EKR000316682022/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/EKR000316682022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: Traumatológiai implantátumok beszerzése /2022.
Hivatkozási szám: EKR000316682022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33184100-4
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére 34 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Kéz csontos váz sérülések 42 tételben 728 darab (a továbbiakban: db) mennyiségben,
2. rész: Radius csuklóízületi végének egyszerű törései 6 tételben 516 db mennyiségben,
3. rész: Radius csuklóízületi végének romos törései 19 tételben 676 db mennyiségben,
4. rész: Sajkacsonttörések stabilizációja 13 tételben 50 db mennyiségben,
5. rész: Darabos humerus diaphysis törések lemezes rögzítése 9 tételben 237 db mennyiségben,
6. rész: Alkarcsontok töréseinek lemezes rögzítése 12 tételben 555 db mennyiségben,
7. rész: Gyerekkori hosszú csöves csontok töréseinek velőűrsínezése 8 tételben 52 db mennyiségben,
8. rész: Darabos olecranon törések lemezes osteoszintézise 5 tételben 348 db mennyiségben,
9. rész: Distális humerus törés, clavicula szár, clavicula lateralis vég töréseinek stabilizációja 35 tételben 674 db
mennyiségben,
10. rész: Proximális humerus törés stabilizációja 24 tételben 321 db mennyiségben,
11. rész: Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek 26 tételben 643 db
mennyiségben,
12. rész: Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja 31 tételben 540 db mennyiségben,
13. rész: Darabos, ízületbe hatoló törés a tibia proximális részén 15 tételben 575 db mennyiségben,
14. rész: Darabos, ízületbe hatoló törés a tibia distalis részén 15 tételben 286 db mennyiségben,
15. rész: Rekonstrukciós lemez 9 tételben 9 db mennyiségben,
16. rész: Medence töréseinek, combnyak töréseinek perkután csavarozása 3 tételben 408 db mennyiségben,
17. rész: Instabil medence töréseinek lemezes szintézise 38 tételben 382 db mennyiségben,
18. rész: Egyéb csontok töréseinek ellátása 29 tételben 1 440 db mennyiségben,
19. rész: Trochanter tájék törései I. 4 tételben 42 db mennyiségben,
20. rész: Trochanter tájék törései II. 10 tételben 129 db mennyiségben,
21. rész: Trochanter tájék törései III. 11 tételben 124 db mennyiségben,
22. rész: Trochanter tájék törései IV. 11 tételben 237 db mennyiségben,
23. rész: Trochanter tájék törései V. 7 tételben 198 db mennyiségben,
24. rész: Combcsont szártöréseinek velőűrszeges rögzítése 17 tételben 112 db mennyiségben,
25. rész: Combcsont distális vég törésének retrográd velőűrszeges rögzítése 11 tételben 204 db mennyiségben,
26. rész: A tibia ante felfúrás nélküli és felfúrásos velőűrszegezése 13 db mennyiségben 337 db mennyiségben,
27. rész: Felkarcsont töréseinek kezelése velőűrszeggel I. 8 tételben 358 db mennyiségben,
28. rész: Felkarcsont töréseinek kezelése velőűrszeggel II. 6 tételben 118 db mennyiségben,
29. rész: Keresztszalag pótlás 2 tételben 88 db mennyiségben,
30. rész: Ragasztó (csontcement) 8 tételben 245 db mennyiségben,
31. rész: Csontpótlók 11 tételben 39 db mennyiségben,
32. rész: Spaecerek alkalmazása szeptikus ízületi folyamatokban 6 tételben 12 db mennyiségben,
33. rész: Posttraumás csipőizületi hemiendoprotesis (HEP) I. 8 tételben 264 db mennyiségben,
34. rész: Lavage rendszer 1 tételben 32 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%).
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
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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: Kéz csontos váz sérülések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
1. rész: Kéz csontos váz sérülések 42 tételben 728 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
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hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 334 db, Marcali 228 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
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értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Radius csuklóízületi végének egyszerű törései
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
2. rész: Radius csuklóízületi végének egyszerű törései 6 tételben 516 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
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szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 114 db, Marcali 72 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Radius csuklóízületi végének romos törései
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
3. rész: Radius csuklóízületi végének romos törései 19 tételben 676 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 164 db, Marcali 162 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Sajkacsonttörések stabilizációja
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33184100-4
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NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
4. rész: Sajkacsonttörések stabilizációja 13 tételben 50 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 13 db, Marcali 13 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Darabos humerus diaphysis törések lemezes rögzítés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
5. rész: Darabos humerus diaphysis törések lemezes rögzítése 9 tételben 237 db mennyiségben.
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A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 137 db, Marcali 137 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Alkarcsontok töréseinek lemezes rögzítése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
6. rész: Alkarcsontok töréseinek lemezes rögzítése 12 tételben 555 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
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Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 227 db, Marcali 215 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Gyerekkori hosszú csöves csontok töréseinek velőűr
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
7. rész: Gyerekkori hosszú csöves csontok töréseinek velőűrsínezése 8 tételben 52 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
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műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 32 db, Marcali 12 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Darabos olecranon törések lemezes osteoszintézise
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
8. rész: Darabos olecranon törések lemezes osteoszintézise 5 tételben 348 db mennyiségbenn.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
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érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 197 db, Marcali 127 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Distális humerus törés, clavicula szár, clavicula
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
9. rész: Distális humerus törés, clavicula szár, clavicula lateralis vég töréseinek stabilizációja 35 tételben 674 db
mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
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szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 345 db, Marcali 241 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
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mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Proximális humerus törés stabilizációja
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
10. rész: Proximális humerus törés stabilizációja 24 tételben 321 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
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szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 202 db, Marcali 111 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésér
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Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
11. rész: Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek 26 tételben 643 db
mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 379 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stab.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33184100-4
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NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
12. rész: Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja 31 tételben 540 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 348 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

204

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Darabos, ízületbe hatoló törés a tibia proximális
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
13. rész: Darabos, ízületbe hatoló törés a tibia proximális részén 15 tételben 575 db mennyiségben.
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A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 373 db, Marcali 297 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Darabos, ízületbe hatoló törés a tibia distalis ré
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
14. rész: Darabos, ízületbe hatoló törés a tibia distalis részén 15 tételben 286 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
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Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 194 db, Marcali 194 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Rekonstrukciós lemez
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
15. rész: Rekonstrukciós lemez 9 tételben 9 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Konszignációs mennyiség: 11 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Medence töréseinek, combnyak töréseinek perkután c
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
16. rész: Medence töréseinek, combnyak töréseinek perkután csavarozása 3 tételben 408 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
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A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 115 db, Marcali 115 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Instabil medence töréseinek lemezes szintézise
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
17. rész: Instabil medence töréseinek lemezes szintézise 38 tételben 382 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
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szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 269 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
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Elnevezés: Egyéb csontok töréseinek ellátása
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

214

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
18. rész: Egyéb csontok töréseinek ellátása 29 tételben 1 440 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Trochanter tájék törései I.
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
19. rész: Trochanter tájék törései I. 4 tételben 42 db mennyiségben.
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A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra a szerződés időbeli hatálya alatt,
amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt
használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 29 db. Marcaliba a beszerzés utazó tálcás konstrukcióban
történik egyedi lehívás alapján, amely utazó tálcák tartalmazzák a beültetéshez szükséges műszerkészletet is.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Trochanter tájék törései II.
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
20. rész: Trochanter tájék törései II. 10 tételben 129 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
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adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 158 db, Marcali 155 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Trochanter tájék törései III.
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
21. rész: Trochanter tájék törései III. 11 tételben 124 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
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műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 164 db, Marcali 159 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Trochanter tájék törései IV.
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
22. rész: Trochanter tájék törései IV. 11 tételben 237 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
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elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 171 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Trochanter tájék törései V.
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
23. rész: Trochanter tájék törései V. 7 tételben 198 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
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A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 282 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
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megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Combcsont szártöréseinek velőűrszeges rögzítése
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
24. rész: Combcsont szártöréseinek velőűrszeges rögzítése 17 tételben 112 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 204 db, Marcali 134 db.
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Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Combcsont distális vég törésének retrográd velőűrs
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
25. rész: Combcsont distális vég törésének retrográd velőűrszeges rögzítése 11 tételben 204 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 145 db, Marcali 145 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: A tibia ante felfúrás nélküli és felfúrásos velőűr
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
26. rész: A tibia ante felfúrás nélküli és felfúrásos velőűrszegezése 13 db mennyiségben 337 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 300 db, Marcali 264 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

230

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Felkarcsont töréseinek kezelése velőűrszeggel I.
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
27. rész: Felkarcsont töréseinek kezelése velőűrszeggel I. 8 tételben 358 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
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adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 271 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Felkarcsont töréseinek kezelése velőűrszeggel II.
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
28. rész: Felkarcsont töréseinek kezelése velőűrszeggel II. 6 tételben 118 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

233

műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 1 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 151 db, Marcali 121 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Keresztszalag pótlás
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
29. rész: Keresztszalag pótlás 2 tételben 88 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
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elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 21 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Ragasztó (csontcement)
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
30. rész: Ragasztó (csontcement) 8 tételben 245 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
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A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Konszignációs mennyiség: 55 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
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II.2.1)
Elnevezés: Csontpótlók
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
31. rész: Csontpótlók 11 tételben 39 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 22 db, Marcali 18 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Spaecerek alkalmazása szeptikus ízületi folyamatok
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33184100-4
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NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
32. rész: Spaecerek alkalmazása szeptikus ízületi folyamatokban 6 tételben 12 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását lehetővé teszi,
de nem kötelező. Konszignációs raktérkészlet biztosítása esetén a konszignációval kapcsolatos előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő előzetes lekérésre,
konszignációba történő fix mennyiségek kihelyezése nem kötelező.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Posttraumás csípőizületi hemiendoprotézis (HEP) I:
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
33. rész: Posttraumás csipőizületi hemiendoprotesis (HEP) I. 8 tételben 264 db mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
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Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 2 db műszerkészlet a szerződés időbeli hatálya alatt, amely
műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a szerződés időbeli hatálya alatt használja
azokat. Konszignációs mennyiség: 101 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
II.2.1)
Elnevezés: Lavage rendszer
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) az
északi tömb alagsorában 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár, Szaplonczay Manó Marcali Kórház (8400
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében traumatológiai implantátumok beszerzése a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház részére az alábbiak szerint:
34. rész: Lavage rendszer 1 tételben 32 db mennyiségben
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és
szakmai specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot,
adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az ajánlati árba kell
beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb
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jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A
műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget
– kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek
közül, úgy kizárólag egyazon gyártó terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A jelen részt képező termékek tekintetében Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri. Az induló
konszignációs készlet tételenkénti mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza, a konszignációval kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Kihelyezendő 3 db műszerkészlet Kaposvárra és 1 db műszerkészlet Marcaliba a
szerződés időbeli hatálya alatt, amely műszerkészleten ajánlatkérő tulajdonjogot nem szerez, kizárólagosan a
szerződés időbeli hatálya alatt használja azokat. Konszignációs mennyiség: Kaposvár 3 db, Marcali 1 db.
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő steril termékeket kíván megrendelni, a leszállítástól az elvárt sterilitási idő 12 hónap.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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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:
Ajánlatkérő az értékelési szempontot a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében szövegszerűen foglalt lehetőség alapján,
mely szerint e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot, alkalmazza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a
közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) a) pontja, illetve 6. §. szerint
kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és
a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. 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 [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13.
§]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó
nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési
tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
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
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén
köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (traumatológiai
implantátumok) legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel
kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára
tekintettel), a teljesített mennyiséget (darabban), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a
szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy email címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal
együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti
formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlattétellel érintett rész tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában
(traumatológiai implantátumok) teljesített szállítással, amely - bármely EU tagállamban letelepedett humán egészségügyi szolgáltató részére szerződésszerűen került teljesítésre, és amelynek mennyisége
eléri a(z)
1. részben a 356 db-ot,
2. részben a 252 db-ot,
3. részben a 331 db-ot,
4. részben a 24 db-ot,
5. részben a 116 db-ot,
6. részben a 271 db-ot,
7. részben a 25 db-ot,
8. részben a 170 db-ot,
9. részben a 330 db-ot,
10. részben a 157 db-ot,
11. részben a 315 db-ot,
12. részben a 264 db-ot,
13. részben a 281 db-ot,
14. részben a 140 db-ot,
15. részben a 4 db-ot,
16. részben a 199 db-ot,
17. részben a 187 db-ot,
18. részben a 705 db-ot,
19. részben a 20 db-ot,
20. részben a 63 db-ot,
21. részben a 60 db-ot,
22. részben a 116 db-ot,
23. részben a 97 db-ot,
24. részben a 54 db-ot,
25. részben a 99 db-ot,
26. részben a 165 db-ot,
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27. részben a 175 db-ot,
28. részben az 57 db-ot,
29. részben a 43 db-ot,
30. részben a 120 db-ot,
31. részben a 19 db-ot,
32. részben az 5 db-ot,
33. részben a 129 db-ot,
34. részben a 15 db-ot.
A mennyiséget egész számban, darabban kell megadni. Az egészségügyi szolgáltató fogalma alatt
az Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti meghatározást
érti, azaz egészségügyi szolgáltatónak minősül a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül
minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli szervezet. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a
közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21/A. § alapján, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak
időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált
időintervallumon belül (rész)teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe
az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során; illetve amennyiben a bemutatni kívánt szerződés
a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a
közbeszerzés tárgya szerinti, (rész)teljesített szerződéses mennyiséget és tárgyat veszi figyelembe az
ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ajánlatkérő továbbá hivatkozik a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére. Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb mennyiségű
referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő az ajánlattevő alkalmasságának a
megállapításához, az előírt minimumkövetelmények nem adódnak össze, ekként valamennyi részre
történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia (referenciák) bemutatására is lehetőség van.
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A
benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság
megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet és hivatkozik a Kbt. 65. § (9), (11) és (11a)
bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő kötelmek:
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Késedelmi kötbér: mértéke az adott eseti megrendelésre járó nettó ellenszolgáltatás 2%-a/naptári nap. Max.
mértéke 30 napi tételnek megfelelő összeg. A mindösszesen 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő
jogosult a szerződéstől – szerződésszegés címén – elállni vagy azt felmondani.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés nem teljesített nettó értékének 20%-a.
Kötbér akkor érvényesíthető, ha az ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést; irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § és 6:187.
§ (1) bekezdése. A késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A részletes feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a vételárat az egyedi megrendelés alapján történt (rész)teljesítést követően kiállított (rész)teljesítési
igazolás alapján (rész)számla ellenében külön (rész)számla ellenében utólag fizeti meg a (rész)teljesítésért járó
ellenszolgáltatást a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint 60 napon belül, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 9/A. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás
pénzneme HUF. Ajánlatkérői késedelem esetén a Ptk. 6:155. § alapján jár el Ajánlatkérő. A részletes fizetési
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
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.
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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: 2022/09/05 (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: 2022/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)
bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag Ptk.
6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyára
vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ezen okból
adódóan Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. Ajánlatkérő a Kbt. 75.
§ (2) bek. a) pontja, valamint 131. § (9) bek. alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.
3. A közbeszerzési eljárás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ekként a saját
hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget
kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő
keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Ajánlatkérő a Kbt.
75. § (2) bek. a) pontja, valamint 131. § (9) bek. alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt.
65. § (7) szerinti
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nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös
ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. §
(4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot
indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási
címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
5. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
6. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. §
(3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve
https://ujvilag.gov.hu/.
10. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
11. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni.
12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
13. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
14. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónapos időtartam alatt 30 napot ért.
15. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
16. Ajánlatkérő az ár-szakmai táblázatban foglaltak szerint írja elő egyes megajánlásra kerülő
termékek kompatibilitását. A kompatibilitásra vonatkozó elvárásokat Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban adja meg.
17. Az ajánlattevő köteles minden megajánlott termékre magyar nyelvű gyártói termékleírást (vagy
gyártói technikai adatlapot) csatolni, amely tartalmazza legalább a termékgyártói megnevezését, a termék
ajánlattevői cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját (ahol több méret jön szóba [szortiment]
ott az összes kódszámot meg kell adni), az összetételt, alapanyagot, a méretet (az előírásokban szereplő
összes paramétert tartalmazva), a gyártó megnevezését, a termék műszaki paramétereit, jellemzőit
és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt
műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz
információt egy elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó a gyártói technikai adatlap, ha
az sem, akkor csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében ezen
termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat érvénytelen az adott rész tekintetében, ha a részt képező
valamely tétel nem felel meg a termékleírás alapján a minimális műszaki-szakmai követelményeknek.
Valamennyi benyújtandó dokumentumon fel kell tüntetni, hogy az mely rész mely sorszámú tételére
került benyújtásra; amennyiben ezt Ajánlatkérő a hiánypótlást követően sem tudja kétséget kizáróan
megállapítani, úgy az érintett iratot nem veszi figyelembe a bírálat során. Ha az ajánlattevői cikkszám
(vagy referencia szám vagy termékkód) eltér a gyártói cikkszámtól (vagy referencia számtól vagy
termékkódtól), úgy erről az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni azért, hogy egyértelműen
megfeleltethető legyen a termék a gyártói és ajánlattevői számjelölés tekintetében.
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18. Az ajánlatban az ár- és szakmai táblázat kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket;
a helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű ajánlható meg, az egyenértékűséget az
ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell.
19. Amennyiben a megajánlott termék gyártója nem ajánlattevő, úgy a megajánlott termék
ajánlattevőjére vonatkozó, a gyártó által kiállított forgalmazási jogosultságot igazoló engedélyt kérjük
benyújtani. Ha forgalmazási lánc részeként jogosult ajánlattevő a termék forgalmazására, úgy a gyártóig
visszavezethető forgalmazási jog igazolása szükséges.
20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt
folytatott le, amelynek részletes adatai a következő linken érhetők el: https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000470962022/reszletek.
Folyt. VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
21. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját.
22. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
23. Az ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani a megajánlott termékek mindegyikére, a termékre
vonatkozó, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi
nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az EüM rendelet alapján - az
orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű
dokumentumot, mely szerint a termék megfelel az EüM rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt
minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá az ajánlattevő köteles benyújtani cégszerű - vagy
más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott
minden tanúsítvány / azzal egyenértékű dokumentum / gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes.
24. Az egységárat, nettó és bruttó összárat az ár-szakmai táblában, valamint a nettó összárat a
felolvasólapon egész számmal kell megadni.
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25. Egyazon részen belül minden egyes termék (tétel) esetében a teljes mennyiséget kizárólag ugyanazon
gyártó (ugyanazon típusú) termékének megajánlásával és leszállításával fogadja el Ajánlatkérő (vagyis
egy adott sorszámú tétel szerződéses időtartam alatti szállítása során kizárólag a megajánlott gyártó
megajánlott típusú terméke szállítható, kivéve a termék megszűnése esetét). Ajánlatkérő a részek
esetében előírja, hogy a megajánlott részben lévő termékek egymással összetartozó termékeknek kell
lennie, melyek egységes rendszert képeznek.
26. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: 00604) (előkészítés); dr. Nyiri Csaba (lajstromszám:
00289) (bonyolítás)
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:
2022/08/01 (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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Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (16277/2022)
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: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15439134205
Postai cím: Bekecsi Út 10
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kosaras Ferenc
Telefon: +36 47361758
E-mail: eszei@eszei.hu
Fax: +36 47361558
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszei.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/EKR000683252022/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/EKR000683252022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000683252022
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:
Szerencsi Térségi Járóbeteg Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül 3 részajánlati
körben.
1. rész: Ultrahang készülék
1 db. Ultrahang készülék
2. rész: CT
1 db. CT készülék
3. rész: Gasztroenterológiai termékek
- 4 db. biopsziás fogó, ovális fej, TH heggyel
- 4 db. polypektómiás hurok asszimetri fix nyéllel
- 4 db. polypektómiás hurok ovális, TH nyélel
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: Ultrahang készülék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. sz., az Ajánlatkérő által megjelölt
helyiségbe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerezni kívánt készülékek:
1 db. multifunkcionális ultrahang készülék a specifikációban feltüntetett tartozékokkal
Főbb paraméterek:
Vizsgáló fejek típusai:
Kardiológiai phased array vizsgáló fej:
Vizsgálati frekvencia tartománya 2D-ben (B üzemmód), min. 1-5 MHz. A vizsgálófej látószöge, min. 90°
Konvex vizsgálófej hasi vizsgálatokhoz:
Vizsgálati frekvencia tartománya 2D-ben (B üzemmód) min. 3 MHz szélességű tartomány. A vizsgálófej látószöge
min. 60°
Lineáris vizsgálófej vaszkuláris, lágyrész vizsgálatokra:
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Vizsgálati frekvencia tartománya 2D-ben (B üzemmód), min. 3-12 MHz
A vizsgálófej hosszúsága: max. 40mm
Vizsgáló fej csatlakozó helyek száma a gépen: 4db, egy a későbbiekben esetleg vásárolandó új ,más típusú
vizsgáló fejnek.
Szállítási feltételek:
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemeléstbeszabályozást, a
megrendelő munkatársainak betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat, a hulladék, csomagolóanyag
elszállításának költségét is.
A betanítást, azaz oktatást egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, 2 fő részére 2 óra időtartamban kell
teljesíteni.
Az elvárt műszaki paraméterekkel azonos, vagy hasonló, magasabb minőségű termék is megajánlható. Az eljárás
tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a
közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja.
További részletek a Dokumentáció szakmai specifikáció részében.
(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. Jótállási idő, 12 hónap feletti vállalás, előny a nagyobb vállalás,
legkedvezőtlenebb megajánlás: 0; legkedvezőbb vállalás: 24 hónap (egész hónapokban) 5
2 3. A képernyőn látható teljes mélységig terjedő fókuszpont nélküli, fokozatmentes elektronikus
fókuszálás - előny a megléte (igen / nem) 5
3 4. IPS-Pro vagy OLED monitor technológia, - előny a megléte (igen / nem) 5
4 5. Valós idejű Szonoelasztográfia és Share Wave mérési funkció kombinált mérési lehetősége - előny a
megléte (igen / nem) 5
5 6. Tetszőlegesen állítható M-mód tengelyek száma, - előny a több, legkedvezőtlenebb megajánlás: 1 db.,
a legkedvezőbb megajánlás: 3 db. (tengely db.) 10
6 7. Spektrum Doppler jel rögzítése valós időben 2 helyről egyszerre, PW és TDI módban egyaránt - előny
a megléte (igen / nem) 5
7 8. Készüléken elérhető vizsgálófej apertúra kialakítások - előny a több, legkedvezőtlenebb megajánlás: 3
féle., a legkedvezőbb megajánlás: 5 féle (kialakítás száma) 5
8 9. Hasi vizsgálathoz: választható vizsgálati frekvenciák 2D-ben. legkedvezőtlenebb megajánlás: 3 MHz., a
legkedvezőbb megajánlás: 5 MHz (tartomány szélessége) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00044
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: CT
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33115100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. sz., az Ajánlatkérő által megjelölt
helyiségbe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerezni kívánt készülékek:
1 db. CT készülék a specifikációban feltüntetett tartozékokkal
Főbb paramétere:
32 szeletes CT vizsgáló berendezés , injektorral , az anód hőtároló kapacitása IEC 60 613 szerint min. 5 MHU legyen
Szállítási feltételek:
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemeléstbeszabályozást, a
megrendelő munkatársainak betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat, a hulladék, csomagolóanyag
elszállításának költségét is.
A betanítást, azaz oktatást egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, 2 fő részére 16 óra időtartamban kell
teljesíteni.
Az elvárt műszaki paraméterekkel azonos, vagy hasonló, magasabb minőségű termék is megajánlható.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a
felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve
amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy
Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
További részletek a Dokumentáció szakmai specifikáció részében.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállási idő, 12 hónap feletti vállalás, előny a nagyobb vállalás,
legkedvezőtlenebb megajánlás: 0; legkedvezőbb vállalás: 24 hónap (egész hónapokban) 5
2 3. Gantry apertúra (nyílásátmérő), előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 70 cm;
legkedvezőbb vállalás: 75 cm (cm-ben) 10
3 4. Detektor szélesség, előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 17 mm; legkedvezőbb
vállalás: 20 mm (mm-ben) 5
4 5. Monitor diagonális mérete, előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 19 "-ig;
legkedvezőbb vállalás: 24 " ("-ban) 10
5 6. Felbontás 0 % MTF-nél x-y síkban, standard rekonstrukciós algoritmus mellett, előny a nagyobb
vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 15 lp/cm; legkedvezőbb vállalás: 17 lp/cm (egész lp/cm-ben) 5
6 7. Másodlagos képmegjelenítő és képfeldolgozó szoftver felhasználói licenszek száma a főkonzollal
megegyező szoftverek futtatására előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 1 db.;
legkedvezőbb vállalás: 5 db. (felhasználók száma, db.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00044
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gasztroenterológiai termékek
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. sz., az Ajánlatkérő által megjelölt
helyiségbe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerezni kívánt termékek:
- 4 db. biopsziás fogó, ovális fej, TH heggyel
- 4 db. polypektómiás hurok asszimetrikus fix nyéllel
- 4 db. polypektómiás hurok ovális, TH nyélel
Szállítási feltételek:
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: berendezések
helyszínre szállítását.
A fent megjelölt termékeknek a Fujinon EC530-wi3 készülékkel kompatibilisnek kell lennie.
További részletek a Dokumentáció szakmai specifikáció részében.
(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: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00044
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni a kizáró okok hiányát:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást
lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az
értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az
igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint 12-14. §
és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a alapján az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015.
(X.30.) 1.§-7.§-aira is.
A Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban
és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról, valamint a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató
mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és
egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.
Nyilatkozat szükséges benyújtani a Pmtv.3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatására. 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.
Nyilatkozat szükséges 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)pontkc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem alkalmaz Gazdasági és
Pénzügyi alkalmassági szempontot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem alkalmaz Gazdasági és Pénzügyi alkalmassági
szempontot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67.§(1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlattevőnek a formanyomtatvány IV. részében elegendő a megfelelésről nyilatkoznia.("alfa"
szakasz)
A benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmasságot:
M.1. 1-es és 2-es rész vonatkozásában:
A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015.(X.30.) K.r. (továbbiakban Korm.r.). 21.§ (1) bek. a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb
szállításainak ismertetése a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan. A Korm. rend 21. § (1a) bek a) pont
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítások kerülnek figyelembe vételre.
A Korm.r. 22. § (1) bek. a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e)pontja szerinti szervezet, ill. nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás
vagy az Ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása
szükséges.
Irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. a Korm.r. 22.§ (2) bek.-ben előírt adatokat azzal, hogy a szállítás
mennyisége szükséges, az ellenszolgáltatás összege nem kötelező adat.
Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az Ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill. igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények! A teljesítés befejezési időpontjának a vizsgált időintervallumba kell esnie!
M.2 - valamennyi részre irányadóan:
A Korm.r. 21.§. (1) bek. i) pontja szerint a megajánlott terméket, az orvostechnikai eszköz megfelelőségét
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 rendeletben előírt
- gyártói megfelelőségi nyilatkozattal ÉS
- ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló
rendelet alapján szükséges, CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. (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
Közös rendelkezések:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ezen esetre a Kbt. 65.§ (7) bek. irányadó. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles benyújtani a 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, valamint
az igazolások benyújtásának előírásakor pedig-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-
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az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való
megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Csatolni kell továbbá 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Csak az 1-es és a 2. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 3
évben teljesített legalább 1 db.,
az 1. rész tekintetében ultrahang készülék szállítására,
a 2. rész tekintetében CT szállítására
vonatkozó befejezett és a Megrendelő által igazoltan átvett referenciával.
M.2.
valamennyi részre irányadóan:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott termék nem felel meg a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. §
(2) bekezdése szerint az az MDR -ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben foglaltaknak,
és ha az ajánlattevő nem tudja csatolni a megajánlott termékekre vonatkozó nyilatkozatot és/vagy
tanúsítványt egyszerű másolatban.
Közös rendelkezések:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bek-re.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. és 3. részek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
2. rész: Ajánlatkérő a szállító részére a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleggel való elszámolás a végszámlában történik.
Részletfizetés nem lehetséges, 1 db végszámla nyújtható be.
A számla kiegyenlítése: átutalással, teljesítés igazolást követően, a Kbt. 135.§ (1), (4) (6) bekezdéseiben, a 2013:V.tv.
(Ptk.) 6:130.§ (1) -(2) bek-ben, 30 napos fizetési határidővel, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek
megfelelően.
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Finanszírozás módja: utó
Támogatás intenzitása: 100,000 %
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap,alapja a nettó vételár, max. összege a nettó vételár 20 %-a.
Teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles, mértéke: 25%, alapja a minőségi hibával érintett
termékekre eső nettó ellenérték
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 30%
Jótállás: min 12 hó, szerződéstervezet szerint
A késedelmi kamat: Ptk. 6:155.§
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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
Dátum: 2022/09/02 (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
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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: 2022/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000683252022
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A cégeknek minősülő ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetve egyéb gazdasági szereplőknek az
ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát (aláírás mintát). Amennyiben
a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) látják el, az ajánlathoz
meghatalmazást kell csatolni. További részletek a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) I.1.3. pontban.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) és a 6) bek. a) és b) pontja szerint.
(EKR űrlap)
3. Ha Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, akkor a nyertes visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést
kötni.
4. Az ajánlathoz mellékelt minden idegen nyelvű igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot és okiratot
magyar fordításban is csatolni kell. Jelen eljárás során a magyar jog az irányadó. Az eljárás nyelve magyar.
Az órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői
megállapodást csatolni kell.
6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő
nem rendel el újabb
hiánypótlást, 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. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő(k)től a Kbt. 35.§ (8)-(9) és 138.§ szerinti projekttársaság, illetve a
szereződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.
8.A IV.2.6) pontosítása: az ajánlati kötöttség min időtartama: 60 nap
9. Szerződéskötési feltétel: amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a
szerződéshez csatolni kell a forgalmazási jogosultságot igazoló engedélyt/felhatalmazást (gyártóig
visszavezetve) egyszerű másolati példányban.
A fent megjelölt okirat csatolásának 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.
10. A bírálati részszempontoknál adható pontszám:0-10. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb
érték ott fordított arányosítás, ahol a jellemző megléte előny ott pontkiosztás, ahol előny a nagyobb érték
ott egyenes arányosítás.
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11. Ajánlattevők a szakmai ajánlatukat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező speifikációs táblázat
megfelelő kitöltésével nyújthatják be. Az táblázatot kérjük szerkeszthető, pl. doc fájlformátumban, és
pdf formátumban (cégszerűen aláírva) is benyújtani. Az ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen
szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás
ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult
Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. A felolvasólapon a táblázat szerinti
mindösszesen nettó értéket kell feltüntetni.
Az ajánlattevő nem módosíthatja a specifikációban ajánlatkérő által rögzített egyes adatokat , sem azok
tárgya, sem azok mennyisége tekintetében.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. §-ra figyelemmel ezúton is jelzi, hogy Közbeszerzési
Dokumentumokban előforduló meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre, szabványra,
műszaki engedélyre műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozás csak a tárgy, megoldás
jellegének, azaz az elvárt cél/funkció/ követelmény egyértelmű meghatározása érdekében történt,
azzal egyenértékű termék/ megoldás is megajánlható. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalomjegyzéke IV. köteténél.
12. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakra
tekintettel. Szakmai ajánlatnak az eszközökre vonatkozó műszaki ajánlat minősül, mely tartalmazza
egyrészt a megajánlott termék műszaki jellemzőinek, paramétereinek adatlapon való rögzítését, a konkrét
gyártó, típus és származási hely megjelölését. Másrészt a szakmai ajánlat részeként szükséges benyújtani
valamennyi rész vonatkozásában:
- gyártói termékismertető prospektust – amelyből a megajánlott termék műszaki adatlapon rögzített
valamennyi műszaki jellemzője, paramétere tételesen ellenőrizhető -, melyet idegen nyelv esetén teljes
magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki
leírást kell csatolni. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ (8) bek. b)
pontjára.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 2022. augusztus 16. (kedd) 10:00 óra. Helyszín: II.2.3
pontban
megjelölt épület főbejárata. (Rendelőintézet, az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett)
14. Az eljárásba bevont Faksz: Dr. Czimre Zsuzsanna, (00245.)
15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, és annak végrehajtási rendeletei, az Áht., illetve a Ptk előírásai szerint kell eljárni.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETÉT, melynek értelmében a tilalom hatálya
alá tartozó ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ennek
érdekében az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a rendelet hatálya alá nem tartozásáról.
(Közbeszerzési Dokumentumok II. kötet 4. sz. melléklet szerinti tartalommal)
18. Közbeszerzési Dokumentumok elérhetősége: EKR -ben, az EKR000683252022 számú eljárásban.
19. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: https://ekr.gov.hu
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

Bük Város Önkormányzata (16316/2022)
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: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733768218
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó András László
Telefon: +36 94358006
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.buk.hu/hu/index.html
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: Buszos szolgáltatás 2022. II.
Hivatkozási szám: EKR000835002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

268

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés alapján Bük közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatás ellátása II.
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: Buszos szolgáltatás 2022. II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

60000000-8

További tárgyak:
60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Bük város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bük város közigazgatási területén belül helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatás ellátása a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, az alábbi feladatokra is
kiterjedve nettó 175.000.000,- Ft mértékű keretösszeg erejéig:
- Jegyek és bérletek előállítása, értékesítése, ellenőrzése, pótdíjak beszedése
- Szükséges adatszolgáltatási tevékenység ellátása
- Utastájékoztatási feladatok ellátása (menetrendek kihelyezése, szükség esetén aktualizálása; menetrend
megjelenítése Internetes felületen)
Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a fenti keretösszegtől (nettó 175.000.000,Ft) a keretszerződés időtartama alatt plusz 20 % mértékben eltérhet (opcionális mennyiség: nettó 35.000.000,- Ft),
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ennek megfelelően Ajánlatkérő értelemszerűen csak az opcionális mennyiség nélkül számított keretösszeg (nettó
175.000.000,- Ft) elköltésére vállal szerződéses kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályok is irányadóak:
- 2012. évi XLI. törvény
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
- 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
- 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő a Műszaki leírás részét képező hatályos Menetrendben és Műszaki leírás 2/B. sz. mellékletében
szerepeltetett információk kapcsán rögzíti, hogy azok a Műszaki leírásban ismertetett időközönként és feltételek
szerint a teljesítés során módosíthatóak, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak
minősül.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötése időpontjára rendelkeznie kell a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
szerinti közúti személyszállítási engedéllyel. Nyertes Ajánlattevő az engedély egyszerű másolatát a szerződés
megkötésekor köteles Ajánlatkérő képviselője részére átadni.
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.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésének
eleget tevő, az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési
dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az
ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen,
elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
(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. Globális helymeghatározáson alapuló utastájékoztatási rendszer
működtetésének vállalása a teljesítésbe bevont járműveken (Igen/Nem) 10
2 3. EURO 6 emissziós normájú vagy zéró kibocsátású járművek közlekedtetése (Igen/Nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a szerződéses
keretösszegtől (nettó 175.000.000,- Ft) a keretszerződés időtartama alatt plusz 20 % mértékben eltérhet
(opcionális mennyiség).
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 felhívás II.2.5) pontjához:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontját alkalmazza az ajánlatok
értékelésekor.
Az adható pontszámok alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.
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Az ár jellegű, Nettó ajánlati ár (jegybevétel és állami támogatás nélküli) (Ft/km) elnevezésű értékelési szempont
esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
útmutató” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában
rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A többi értékelési szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének B. pontja szerint a
pontozás módszerével végzi az értékelést.
Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához:
A keretszerződés a keretösszeg – adott esetben opciós mennyiséggel növelt mértékének – erejéig, de legfeljebb a
szerződés hatályba lépésétől számított 84 hónapos időtartam lejártáig tart.
A keretszerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 117 - 330790
(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: Buszos szolgáltatás 2022 II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 011613 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
foglalt rendelkezések 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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társasá (16443/2022)
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: Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24766151207
Postai cím: Sörház Tér 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Zoltán műszaki igazgató
Telefon: +36 22507419
E-mail: jakab.zoltan@continusnova.hu.hu
Fax: +36 22507420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.continusnova.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténerszállító gépjárművek, rakodógép, aprítógép
Hivatkozási szám: EKR000778732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

275

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144500-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Használt konténerszállító gépjárművek, rakodógép és aprítógép beszerzése 3 részben:
1. rész: 3 db használt, kétkaros teleszkópgémes konténerszállító gépjármű
2. rész: 1 db használt, mobil, kalapácsos aprítógép
3. rész: 1 db használt, teleszkópgémes rakodógép
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: 3 db használt konténerszállító gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db használt kétkaros konténerszállító gépjármű beszerzése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel:
Funkció: Dízel üzemű kéttengelyes, konténerek emelésére-szállítására-ürítésére alkalmas gépjármű kitológémes,
kétkaros rendszerrel. (hajtásképlet 2 x 4)
Évjárat: 2014. január 01. napját követően
Futott km: maximum 350 000 km
Vonatkozó szabvány: DIN 30720
Részletes műszaki leírást és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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A gépjármű "használt" jellege annak érdekében kerül a megnevezésben hangsúlyozásra, hogy felhívja a figyelmet
arra, hogy az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértéke és a beszerzési igény sürgőssége elsősorban
használt gépjárművek beszerzését teszi lehetővé, azonban új, használt és felújított gépjárművek egyaránt
megajánlhatók.
(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:
1) A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megjelölt Ár kritérium a következő: Ajánlati ár összesen (nettó EUR).
2) A legalacsonyabb ár értékelési szempont választásának indoka: AK igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában
és részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3) A II.2.7) pontban írt teljesítési határidő naptári napokban értendő, azaz teljesítési határidő a szerződéskötéstől
számított 75 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db használt, mobil, kalapácsos aprítógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár-Csala, Hulladékkezelő Telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db használt, mobil, kalapácsos aprítógép beszerzése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel:
Funkció: Dízel üzemű használt, mobil, kalapácsos aprítógép
Évjárat: 2010. január 01. napját követően
Üzemóra: maximum 7 000
Motor:
- Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 220 kW teljesítményű 2 200 fordulat/percnél
- Üzemanyagtartály min. 200 kiteres
A gép "használt" jellege annak érdekében kerül a megnevezésben hangsúlyozásra, hogy felhívja a figyelmet arra,
hogy az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértéke és a beszerzési igény sürgőssége elsősorban használt
gép beszerzését teszi lehetővé, azonban új, használt és felújított gép egyaránt megajánlható.
Részletes műszaki leírást és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megjelölt Ár kritérium a következő: Ajánlati ár összesen (nettó EUR).
2) A legalacsonyabb ár értékelési szempont választásának indoka: AK igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában
és részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3) A II.2.7) pontban írt teljesítési határidő naptári napokban értendő, azaz a szerződéskötéstől számított 75 naptári
nap.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db használt, teleszkópgémes rakodógép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144710-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár-Csala, Hulladékkezelő Telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db használt, teleszkópgémes rakodógép beszerzése az alábbi főbb műszaki paraméterekkel:
Funkció: Dízel üzemű, használt, teleszkópgémes rakodógép (hajtásképlet 4 x 4 )
Évjárat: 2015. január 01. napját követően
Üzemóra: maximum 3 000
Motor:
Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 85 kW teljesítményű
Egyéb előírások:
- emelési magasság min. 7 méter
- max. teherbírás min. 3 tonna
- hidraulika teljesítmény min. 150 liter/perc (270 bar)
Részletes műszaki leírást és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A gép "használt" jellege annak érdekében kerül a megnevezésben hangsúlyozásra, hogy felhívja a figyelmet arra,
hogy az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértéke és a beszerzési igény sürgőssége elsősorban használt
gép beszerzését teszi lehetővé, azonban új, használt és felújított gép egyaránt megajánlható.
(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:
1) A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megjelölt Ár kritérium a következő: Ajánlati ár összesen (nettó EUR).
2) A legalacsonyabb ár értékelési szempont választásának indoka: AK igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában
és részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3) A II.2.7) pontban írt teljesítési határidő naptári napokban értendő, azaz a szerződéskötéstől számított 75 naptári
nap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 120 - 337855
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 3 db használt konténerszállító gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 012482 (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: 1 db használt, mobil, kalapácsos aprítógép
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 - 012482 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 1 db használt, teleszkópgémes rakodógép
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 - 012482 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az eljárás 3. részével kapcsolatban olyan kiegészítő tájékoztatás
kérés érkezett, mely alapján a beszerzés tárgya műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé, amely
módosítás azonban a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján jogszerűen nem lehetséges - az eljárást megindító
felhívás visszavonásáról döntött.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
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
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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:
2022/08/01 (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
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A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (15421/2022)
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: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10476077241
Postai cím: Hold Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóvizi Attila
Telefon: +36 17956656
E-mail: kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu
Fax: +36 13435521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, tá
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Onkológiai Intézet-Onkodiagn. ép. építés-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000300692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

285

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, Budapest XI. Ráth György utca 7-9 szám alatti Országos Onkológiai Intézet - OnkoDiagnosztikai Központ beruházás - új onkodiagnosztikai épület építésére, udvartéri feladatok elvégzésére –
tervezés és kivitelezés
Az Országos Onkológiai Intézet középtávú stratégiája az európai akkreditációra alkalmas komprehenzív KözépMagyarországi Onkológiai centrum létrehozása, melynek előfeltétele olyan komplex onkológiai ellátás biztosítása,
amely magába foglalja a magas színvonalú képalkotó diagnosztikát, molekuláris pathológiai, onko-diagnosztikát,
telemedicina szolgáltatást.
Meglévő épület állomány korszerűsítése érdekében a KEHOP-5.6.0/12-2014-0001 Épületenergetikai korszerűsítés
pályázat keretén belül 19-28-as épület felújításra került.
A projekt célja egy Onko - diagnosztikai Központ létesítése az Országos Onkológiai Intézetben, amely a
diagnosztikai eljárások elvégzését logisztikailag egy épületbe koncentrálná, és ily módon a daganatos betegek
egy napos diagnosztizálását is lehetővé tenné.
A fejlesztések során két épület kerülne elbontásra, a régi Gyógyszertár (16-os épület) és a 6-os számú romos
épület.
Felújításra kerül a 19-es és 28-as számú épület, ahová a lebontásra kerülő épületekben jelenleg megtalálható
funkciók kerülnének áttelepítésre.
Az intézménynek ezen építési folyamat alatt is folyamatosan működnie kell, ezért a beruházás részét képezi
két - engedélyezési eljárás szempontjából végleges, de a beruházás tekintetében ideiglenes jelleggel üzemelő
konténerépület is.
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tervekben,
előírásokban, műszaki irányelvekben és a szerződésben foglaltak alapján az építési beruházás megvalósításához
szükséges, még hiányzó tervek és egyéb dokumentumok elkészítése, illetve megszerzése, továbbá valamennyi
szükséges hozzájárulás és engedély beszerzése, majd a kivitelezés megvalósítása. Erre tekintettel felhívjuk a
figyelmet arra, hogy az alábbi mennyiségek csupán tájékoztató jellegűek.
A részletes műszaki leírást, a műszaki irányelveket a közbeszerzési dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok)
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
Bontási munkák m2 1284,00 0
F1 - Új épület m2 13609,00 0
F2 - Épület felújítása (19,28 épület) m2 1332,00 0
F3 - Ideiglenes épületek m2 821,00 0
Út, járda, parkoló m2 1997,00 0
Közművek m2 1267,00 0
Környezetrendezés m2 7932,00 0
Orvostechnikai infrastruktúra m2 4115,00 0
Megújuló energiaforrásokhoz szükséges infrastruktúra klt 1,00 0
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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: Onkológiai Intézet-Onkodiagn. ép. építés-tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45215100-8

Kiegészítő szójegyzék

45215140-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.; Helyrajzi száma: 6998/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új onko-diagnosztikai épületben (az elbontott 6-os és 16-os helyén) a képalkotó diagnosztikában
csúcstechnológiát jelentő PET-MR hibrid készülék kerülne telepítésre, amely országos szinten nyújtana
szolgáltatást a daganatos betegek részére.
Az épület rendeltetése nem fekvőbeteg-ellátó egészségügy épület, funkcióját tekintve diagnosztikai, szövettani és
kutató részlegeket tartalmaz.
Az épület két pinceszint + földszint + 3 emeleti szintet tartalmaz.
A földszinten található minden diagnosztikai részleg, ezek utcai és intézmény felöli kapcsolata szintben
(terepszinten) megoldott.
Az első emeleten kapott helyet az OnkoTeam és a molekuláris pathológia, mert ezek alapterületi igénye kisebb,
mint a fentebb elhelyezett funkciók, így az első emeleten kialakításra kerül átközlekedési lehetőség a jövőbeni
nyugati és déli oldali bővítések között.
A második emeleten a daganat pathológia és a cytológia található, míg a harmadik emeleten a biomarker és a
pathogenetika kap helyet.
A 19-es és a 28-as épületek jelenlegi funkcióinak jelentős része az új Onko-Diagnosztikai épületbe költözik. A 19es épület belső átalakítása után ide költözik be a proszektúra és a raktár konténer- épületekből - végleges helyére
- a proszektúra és a kórlaptár. Az átalakítás után itt kap új helyet a kontrolling, vendégszobák, fodrász, iktató és
fotó labor. Az épületben lévő előadóterem a jelenlegi helyén marad, de belsőépítészeti és akusztikai értelemben
újjászületik.
Az épületben kialakításra kerül - a bejárat közelében - két vendégszoba úgy, hogy az a többi funkció zavarása
nélkül megközelíthető legyen. A vendégszobák vendégprofesszoroknak nyújtanak átmeneti szállást.
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Az eredendően földszintes kialakítású 19-es épület az átalakítás után is földszintes marad. A 28-as épület
kétszintes, az épület kubatúrája, szintszáma nem változik.
Az épület minden belső válaszfala bontásra kerül, az átalakítás során új, az igényeknek megfelelő válaszfalak
készülnek. Az elbontandó válaszfalak jelenleg részt vesznek az épület merevítésben, így az új válaszfalak
kialakításakor statikai szempontokat is figyelembe kell venni, ami esetenként vasbeton, esetenként szerelt
válaszfalakat jelent a statika függvényében.
A statikai vizsgálatok alapján a tetőszerkezet cseréje szükséges, így gyakorlatilag a néhány éve hőszigetelt
homlokzati falakon kívül az épület minden egyéb eleme bontásra kerül. Ennek megfelelően új acél te- tőszerkezet
kell készüljön a hatályos statikai elvárásoknak megfelelően. Az acél szerkezet alatt új álmennyezet készül új - a kor
hőtechnikai kívánalmainak megfelelő - hőszigeteléssel. Az új héjazat a jelenlegivel közel azonos tónusú palafedés.
A jelenlegi hullámpala fedés szinte biztosan azbeszt tartalmú, erre fokozott figyelemmel kell lenni a bontás során.
Az intézménynek ezen építési folyamat alatt is folyamatosan működnie kell, ezért a beruházás részét képezi két
- engedélyezési eljárás szem- pontjából végleges, de a beruházás tekintetében ideiglenes jelleggel üzemelő
konténerépület is. A raktárépületet több konténer együttese alkotja. A konténerek 6.06 x 2.44 x 2.59 m
külméretűek, ezekből a funkciók alapterületi szükségleteik szerinti darabszámot használva jönnek létre - belső
konténerfalak nélküli - egybefüggő terek amelyek aztán a funkciónak megfelelően szerelt válaszfalakkal kerülnek
felosztásra. Az ideiglenes épületek földszintes kialakításúak.
Az átmeneti konténerépületek az intézmény telkének nyugati végében, a teniszpályák közvetlen közelében
helyezhetőek le, mert itt található olyan, közel vízszintes, összefüggő felület, ahol minimális alapozási költséggel
telepíthetőek és gépjármű megközelítésük a belső úthálózatról biztosítható.
A parkolószintek (P1 és P2) térszín alatt kerülnek kialakításra. A parkolókon túl raktárakat, gépészeti helyiségeket
és öltözőket (kerékpáros és külsős takarítók) tartalmaznak.
Főbb tájékoztató mennyiségek a II.1.4) pontban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1) megjelölt szakember egészségügyi intézmény kivitelezése és/vagy
bővítése során szerzett projektvezetői szakmai tapasztalatán felüli többletszakmai gyakorlata (hónap) (min
0, max 24 hónap) 5
2 M/2.2) megjelölt szakember egészségügyi intézmény kivitelezésében és/vagy bővítésében és/vagy
felújításában/átalakításában szerzett szakmai gyakorlata (hónap) (min 0, max 24 hónap) 5
3 M/2.3) megjelölt szakember egészségügyi intézmény kivitelezésében és/vagy bővítésében és/vagy
felújításában/átalakításában szerzett szakmai gyakorlata (hónap) (min 0, max 24 hónap) 10
4 M/2.4) pontra megjelölt szakember egészségügyi intézmény tervezése során szerzett szakmai gyakorlati
idő (hónap) (min 0, max 24 hónap, egész hónapban megadva) 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:
1. A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, a beszerzés forrása jelenleg nem ismert (hazai).
2. Hivatkozva a Kbt. 53. § (6) bekezdésére, Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési
eljárás feltételesnek minősül.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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 060 - 148203
(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: Vállalkozási szerződés
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 - 004608 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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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:
A szerződés nem került aláírása a Kbt. 131. (9) bekezdése alapján az alábbi indokok miatt:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással érintett projektet RRF, illetve hazai költségvetési forrás
igénybevételével kívánta megvalósítani, azonban az RRF megítélése az eredményhirdetés óta eltelt
időszakban még bizonytalanabbá vált Magyarország számára a következők miatt: Magyarország 2021.
május 12. napján nyújtotta be a hivatalos Helyreállítási és Rezilienciaépítési tervét, amelyet azonban az
Európai Bizottság még nem hagyott jóvá.
A Kormány az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozatban döntött az állami beruházások felülvizsgálatáról
és 2022. és 2023. évekre jelentős megtakarítási célkitűzéseket fogalmazott meg, mely arra enged
következtetni, hogy az állami forrás megítélése sem várható tárgyi projekt kapcsán.
A forrás oldal bizonytalansága mellett, illetve azon túlmenően Felek ellenőrzési körén kívül eső
körülményként jelentkeznek az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai, mely 2022. májusától jelentős
építőipari anyagár emelkedést, az ellátási láncban történő bizonytalanságot, a forint árfolyamának
jelentős gyengülését, munkaerőhiányt és ezáltal a teljesítési határidők bizonytalanságát idézte elő,
melyek együttesen a projekt közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételek szerinti megvalósítását
ellehetetlenítik.
A VI.3) pontban kérem, adja meg a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti ajánlattevők adatai:
1. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
adószáma: 10776456-4-43
2. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
adószáma: 25098367-2-43
3. WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park Huber Utca 1
adószáma: 11469830-2-44
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EB Hungary Invest Kft. (közös ajánlattevő)
Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.
adószáma: 13240567-2-42
System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)
Székhelye: 1117 Budapest Nádorliget Utca 5/A/603
adószáma: 23135969-2-43
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. § -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:
2022/08/01 (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
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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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Gyula Város Önkormányzata (16073/2022)
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: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725503204
Postai cím: Petőfi Tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526800
E-mail: molnar@gyula.hu
Fax: +36 66526819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.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: Gyula város közvil. üzemeltetése, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000531182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

293

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyula város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 51706584,00 (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: Gyula város közvil. üzemeltetése, karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50232100-1

További tárgyak:
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gyula város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyula város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása, melynek keretében elvégzésre kerülő feladatok:
- környezeti feltétel, közlekedésbiztonsági feltétel biztosítása,
- gyújtó betét, aljzat ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,
- előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,
- egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalt, vezetékek, kondenzátor) ellenőrzése, a meghibásodott javítása, cseréje,
- fényforrás cseréje,
- szerelőlapok, túláram-védelem, bekötővezeték, vezérlőszál, kandeláber, lámpakar, fázisjavító kondenzátor,
optikai elem, lámpatest működőképességének biztosítása,
- lámpatest általános karbantartása (csavarok után húzása, búra portalanítása, ha a típusnál lehetséges, illetve
szükséges),
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- mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),
- a törött alkatrészek (záró fedél, üvegbúra) cseréje,
- meghibásodott, hiányzó tömítések pótlása,
- balesetveszélyt okozó eszközök eltávolítása az Önkormányzat előzetes értesítése mellett a hiba kijavításának
megkezdése,
- a passzív hálózati elemeken észlelt hibák (kandeláber ajtók rongálódása, hiánya,) javítása, cseréje, pótlása,
- csoportos meghibásodások jelzése az elosztói engedélyes felé,
- a közvilágítási hálózat üzemszerű működési ideje alatti hibafeltárás
Mennyisége:
6393 db lámpa (melyből 2751 db LED lámpa) + 2 %
A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó részletes információkat, adatokat a dokumentáció, a műszaki leírás és
mellékletei, valamint a szerződés-tervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A Gyula belterület közvilágítási elemek vonatkozásában a Megrendelő által
felismert hiba Vállalkozó általi helyszíni kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően
(minimum 4 naptári nap, maximum 8 naptári nap): 10
2 Díjemelkedés mértéke az éves átlagos fogyasztói árindex %-ban (min: 70 %, max: 100 %) 5
3 Az alkalmassági minimumkövetelmények M3. pontban megjelölt gépjármű EURO 5 vagy annál
kedvezőbb kibocsátási normával rendelkezik (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
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IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 080 - 215645
(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: Gyula város közvil. üzemeltetése, karbantartása 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:
2022/07/25 (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: PLG Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12440719243
Postai cím: Szarvas Gábor Út 20-22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: borody.balazs@plh.hu
Telefon: +36 12251360
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: 72000000,00
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51706584,00
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:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
a) b) nyertes ajánlattevő adószáma:
PLG Szolgáltató Kft. 12440719-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószáma:
PLG Szolgáltató Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22. adószám: 12440719-2-43
MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. 6724 Szeged, Pulz utca 44. adószám: 27418163-2-06
EUROVILL KFT 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110. adószám: 12909384-2-13
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):
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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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
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az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Miniszterelnökség (16092/2022)
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: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: 15775292241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csányi Istvánné
Telefon: +36 18960491
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/miniszterelnokseg
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
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

299

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2014-2020-as fejlesztéspolitikai ex-post értékelés
Hivatkozási szám: EKR000949332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

300

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés- Vállalkozási szerződés a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakra
vonatkozó adatalapú ex-post (utólagos) tematikus értékelések, elemzések és digitális fejlesztési javaslatok
elkészítésére”
Mennyiség:
Cikkszám Szakértői kategória Alap mennyiség Opció Összmennyiség (nap/fő)
ITSZE-RSZ Rendszerszervező szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 254 76 330
ITSZE-SZIT Szenior informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 254 76 330
ITSZE-VIT Vezető informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 196 59 255
ITSZE-JIT Junior informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 646 194 840
Az ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Egyes szakértői feladatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján köteles ellátni. Az
egyedi megrendelések időtartama nem haladja meg a szerződés időtartamát.
Mennyiségi eltérés és opció: Ajánlatkérő az alapmennyiség mértékéig vállal lehívási kötelezettséget. A
lehívási kötelezettséggel terhelt részen felül az opció lehívására Ajánlatkérő nem köteles, a nem maradéktalan
teljesülésből eredő bevételkiesés az ajánlattevő kockázatát képezi, így nyertes Ajánlattevő semmilyen kártérítési,
kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben.
Ajánlattevőnek az ajánlatát a fentiek ismeretében kell megtennie.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
72221000-0 – Üzleti elemzési tanácsadó szolgáltatások
72222100-8 – Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások
72222300-0 – Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások
79421200-3 – Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 223320000,00 (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
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II.2.1)
Elnevezés: 2014-2020-as fejlesztéspolitikai ex-post értékelés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72222100-8

További tárgyak:

72222300-0
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Kiegészítő szójegyzék

79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Miniszterelnökség, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.,
továbbá MultiContact Consulting Kft.,
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés- Vállalkozási szerződés a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakra
vonatkozó adatalapú ex-post (utólagos) tematikus értékelések, elemzések és digitális fejlesztési javaslatok
elkészítésére”
Mennyiség:
Cikkszám Szakértői kategória Alap mennyiség Opció Összmennyiség (nap/fő)
ITSZE-RSZ Rendszerszervező szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 254 76 330
ITSZE-SZIT Szenior informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 254 76 330
ITSZE-VIT Vezető informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 196 59 255
ITSZE-JIT Junior informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 646 194 840
Az ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Egyes szakértői feladatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján köteles ellátni. Az
egyedi megrendelések időtartama nem haladja meg a szerződés időtartamát.
Mennyiségi eltérés és opció: Ajánlatkérő az alapmennyiség mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Cikkszám Szakértői kategória Opció
ITSZE-RSZ Rendszerszervező szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 76
ITSZE-SZIT Szenior informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 76
ITSZE-VIT Vezető informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 59
ITSZE-JIT Junior informatikai szakértő 1x8 óra (1 nap / fő) 194
Az ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Az egyedi megrendelések időtartama nem haladja meg a szerződés időtartamát.
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-3.3.1-16-2016-00002 azonosítószámú „A közösségi
előírásnak megfelelő értékelések megvalósítása” című projekt
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 018 - 041757
(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: GF/JSZF/74/22/2022 Rész száma: Elnevezés: 2014-2020-as fejlesztéspolitikai ex-post értékelés
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:
2022/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12965580243
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@multicontact.eu
Telefon: +36 16663750
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: 229872600,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 223320000,00
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 érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1. Közös Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
eGOV Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.) 12870491-2-41
DX Digital Transformation Solutions Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.) 26679028-2-43
KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.) 12691908-2-44
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1117 Budapest, Buda-part tér 2.) 10304491-2-43
Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.) 14387591-2-41
iCONTEST Kft. (1037 Budapest, Bokor utca 15-21.) 14720787-2-41
eKÖZIG ZRt. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 13841106-2-09
Érvénytelenség jogcíme: Fent nevezett Közös Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján
érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekményekkel
nem tehető érvényessé.
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Indokolás:
Közös Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének határidőig, azaz 2022. június 17. napján 14:00 óráig
nem tett eleget, így a Bírálóbizottság- a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján – az eredeti ajánlatát és a
felvilágosítás keretében benyújtott
dokumentumait veszi figyelembe az elbírálás során.
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2. Közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) 11780359-2-43
Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.) 11782454-2-41
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.)
12631186-2-17
Vialto Consulting Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 62-64. A. lház. III. em. 1.) 12849675-2-43
VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4 em. 2/b.) 23477827-2-43
I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 18.) 24376451-2-41
Érvénytelenség jogcíme: Fent nevezett Közös Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján
érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekményekkel
nem tehető érvényessé.
Indokolás:
Közös Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének határidőig, azaz 2022. május 25. napján 10:00 óráig
nem tett eleget, így a Bírálóbizottság- a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján – az eredeti ajánlatát és a
felvilágosítás keretében benyújtott
dokumentumait veszi figyelembe az elbírálás során.
A hiánypótlási felhívásban foglalt követelmények nem teljesítésére tekintettel a fent felsorolt közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
További ajánlattevők:
1. Közös Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
eNET Internetkutató Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5.) 12669789-2-43
Bluefield Kft. (1062 Budapest, Aradi utca 8.) 14110968-2-42
Teqtos Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. I. em.) 25599617-2-41
Alverad Technology Focus Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép.) 14544060-2-43
COMTRANS Kft. (3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4.) 10500109-2-05
KIRULY Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.) 12560264-2-09
Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési díj és ÁFA nélkül) (HUF): 228.693.000, - Ft
Közös Ajánlattevők a kizáró okok hatálya alatt nem állnak, ajánlati áruk nem minősül aránytalanul
alacsonynak, ajánlati áraik a keretmegállapodásban foglaltaknál kedvezőbbek, továbbá az ajánlatuk
mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozó
jogszabályok előírásainak.
2. Közös ajánlattevő adatai:
Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát u. 33.) 25445525-2-41
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (1133 Budapest, Váci út 76.) 13012252-2-41
Clarity Consulting Kft. (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.) 12735345-2-42
Collective-Intelligence Kft. (7624 Pécs, Rókusalja u. 14.) 22618227-2-02
Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) 12715244-2-44
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Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár Nyitrai u 42.) 11698816-2-07
Magnasoft Kft. (2100 Gödöllő, Korona tér 7.) 24209746-2-13
VITAL MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) 14540767-2-41
ViVeTech Nyrt. (1118 Budapest, Szüret u. 15.) 27936030-2-43
Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési díj és ÁFA nélkül) (HUF): 233 520 000 Ft
Közös Ajánlattevők a kizáró okok hatálya alatt nem állnak, ajánlati áruk nem minősül aránytalanul
alacsonynak, ajánlati áraik a keretmegállapodásban foglaltaknál kedvezőbbek, továbbá az ajánlatuk
mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozó
jogszabályok előírásainak.
Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: 2021/S 018-041757
A keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01TSZE21
Versenyújranyitás DKR azonosítója: 19397
A DKÜ Zrt. jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás
keretében, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §. (1) bek. a) pontja szerinti döntés alapján bonyolítja le.
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 eljárás a
Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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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NAPKÖZI KONYHA (16053/2022)
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: NAPKÖZI KONYHA
Nemzeti azonosítószám: 15845766204
Postai cím: Semmelweis Utca 16
Város: Elek
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5742
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisán József
Telefon: +36 66241133
E-mail: napkozikonyhaelek@gmail.com
Fax: +36 66241133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://elek.hu/index.php?p=tartalom&id=21
A felhasználói oldal címe (URL): http://elek.hu/index.php?p=tartalom&id=21
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: Helyi önkormányzati 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: Egyéb vendéglátás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000322742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

308

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére:
1.rész – Zöldség, gyümölcs, savanyúság 20 785 kg, 27 db, 587 csomag
2.rész – Tojás 25 100 db,
3.rész – Pékáru 35 144 db, 3667 kg
4.rész – Mirelitáru 7 786 kg
5.rész – Tejtermékek 737 kg, 34 169 db, 7 467 L, 5 384 cikk, 2 928 szelet
6.rész – Előhűtött hús 13 536 kg
7.rész – Hústermékek 2 643 kg, 18 db (töltelékáru)
8.rész – Szárazáru 61 005 db, 4 485 L, 140 csomag, 14 930 kg
9. rész – Cukrászsütemények 16 380 db
10. rész – „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott) 18 265 db, 380 kg
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 61519447,00 (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: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kiegészítő szójegyzék
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Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
1 rész - Zöldség, gyümölcs, savanyúság 20 785 kg, 27 db, 587 csomag
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
2.rész – Tojás „M”-es méretben, „baromfi-tyúktojás”, 25 100 db,
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
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Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15810000-9

További tárgyak:
15811500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
3.rész – Pékáru 35 144 db, 3667 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelitáru
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
4. rész – Mirelitáru 7 786 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
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II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
5. rész – Tejtermékek 737 kg, 34 169 db, 7 467 L, 5 384 cikk, 2 928 szelet
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Előhűtött hús
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
6. rész – Előhűtött hús 13 536 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Hústermékek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész – Hústermékek 2 643 kg, 18 db (töltelékáruk)
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
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érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
8. rész – Szárazáru 61 005 db, 4 485 L, 140 csomag, 14 930 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
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Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: Cukrászsütemények
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15812100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
9. rész – Cukrászsütemények 16 380 db
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott)
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15896000-5

További tárgyak:
15811000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész – „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott) 18 265 db, 380 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árut fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni,
amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és
sótartalom valamint allergén összetevők.
(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:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja,
azaz 2022.05.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2022.12.31.-ig kell teljesíteni.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 061 - 159983
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
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:
2022/07/05 (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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3129045,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5600196,00
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: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tojás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/05 (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)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 726000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1054200,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Pékáru
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 - 005670 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(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: 4 Elnevezés: Mirelitáru
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:
2022/07/05 (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
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Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1797847,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3039178,00
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: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Tejtermékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3608862,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6881261,00
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: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Előhűtött hús
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:
2022/07/05 (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)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9351425,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20397128,00
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: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Hústermékek
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:
2022/07/05 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1692331,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3152494,00
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: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Szárazáru
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/05 (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: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10701654204
Postai cím: Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szoke.laszlo@szokekft.eu
Telefon: +36 309675775
Internetcím(ek): (URL) http://www.szokekft.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10181300,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21396790,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Cukrászsütemények
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 005670 (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: 10 Elnevezés: „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 005670 (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)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
3 - Pékáru számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a 3. rész tekintetében, ugyanis a rendelkezésre álló
anyagi fedezet (nettó 3 898 729.- Ft) és a legkedvezőbb ajánlatban foglalt ajánlati ár (nettó 6 429 693,- Ft)
közötti különbözet (nettó 2 530 964,- Ft) az Ajánlatkérő részéről nem biztosítható.
;
;
;
;
;
;
9 - Cukrászsütemények számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A 9. és 10. részek eredménytelenek a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be
ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést.;
10 - „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott) számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
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A 9. és 10. részek eredménytelenek a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be
ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést.
AJÁNLATTEVŐK:
1.rész - Zöldség, gyümölcs, savanyúság
- Ajánlattevő neve, címe: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1157 Budapest Nyírpalota Út 5.
fszt. 2. adószám:14492846242
Összesen nettó ajánlati ár: 5 600 196.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Móraprizma Szövetkezet, 6782 Mórahalom Gerle Imre Út 8. adószám:
11819699206
Összesen nettó ajánlati ár: 5 814 838.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6782 Mórahalom Röszkei Út 48.
adószám: 11392929206
Összesen nettó ajánlati ár: 6 804 631.-Ft
2.rész – Tojás
- Ajánlattevő neve, címe: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1157 Budapest Nyírpalota Út 5.
fszt. 2.adószám:14492846242
Összesen nettó ajánlati ár: 1 052 400.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 6724 Szeged Textilgyári Út 4. adószám:
10618464206
Összesen nettó ajánlati ár: 1 506 000.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6782 Mórahalom Röszkei Út
48.adószám: 11392929206
Összesen nettó ajánlati ár: 1 305 200.-Ft
3. rész – Pékáru
- Ajánlattevő neve, címe: Berény-Kenyér Sütőipari és Kereskedelmi Kft, 5650 Mezőberény Jeszenszky Utca
3. adószám:13783097204
Összesen nettó ajánlati ár: 5 885 257.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Su●tőker Su●tőipari és Kereskedelmi Kft, 5600 Békéscsaba Orosházi Út 33-35.
adószám: 10747773204
Összesen nettó ajánlati ár: 6 429 693.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: TIME Ipari Kereskedelmi Bt, 5742 Elek Kétegyházi Utca 27. adószám:20830861204
Összesen nettó ajánlati ár: 6 740 003.-Ft
4. rész – Mirelitáru
- Ajánlattevő neve, címe: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 6724 Szeged Textilgyári Út 4. adószám:
10618464206
Összesen nettó ajánlati ár: 3 689 344.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Baromfiudvar 2002 Kft, 4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10. adószám:
12830093209
Összesen nettó ajánlati ár: 3 039 178.-Ft
5. rész – Tejtermékek
- Ajánlattevő neve, címe: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 6724 Szeged Textilgyári Út 4. adószám:
10618464206
Összesen nettó ajánlati ár: 6 881 261.-Ft
6. rész - Előhűtött hús
- Ajánlattevő neve, címe: Alföld-Meat KereskedelmiKft, 6900 Makó Deák Ferenc Utca 8 adószám:
25897489206
Összesen nettó ajánlati ár: 19 617 677.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Baromfiudvar 2002 Kft, 4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10. adószám:
12830093209
Összesen nettó ajánlati ár: 20 397 128.-Ft
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7. rész – Hústermékek
- Ajánlattevő neve, címe: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 6724 Szeged Textilgyári Út 4. adószám:
10618464206
Összesen nettó ajánlati ár: 3 330 379.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Baromfiudvar 2002 Kft, 4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10. adószám:
12830093209
Összesen nettó ajánlati ár: 3 152 494.-Ft
8. rész – Szárazáru
- Ajánlattevő neve, címe: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 6724 Szeged Textilgyári Út 4. adószám:
10618464206
Összesen nettó ajánlati ár: 24 943 666.-Ft
- Ajánlattevő neve, címe: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Kft, 5600 Békéscsaba
Almáskerti Ipari park 18 20525/16. adószám: 10701654204
Összesen nettó ajánlati ár: 21 396 790.-Ft
9. rész – Cukrászsütemények: Nem érkezett ajánlat
10.rész - „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott) Nem érkezett ajánlat
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 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
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:
2022/08/01 (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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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (16011/2022)
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 Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Renáta
Telefon: +36 18966568
E-mail: renata.csizmadia@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
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: 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. szerinti feladatok
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TRV - szemléletformálás (518)
Hivatkozási szám: EKR001396872021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

332

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Tiszamenti Regionális Vízművek szemléletformáló programsorozatának komplex kommunikációs és
médiaügynökségi feladatainak ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 46718631,00 (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: TRV - szemléletformálás (518)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79416000-3

Kiegészítő szójegyzék

79821000-5
79822500-7
79952000-2
79960000-1
92112000-9
92200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő (TRV) szolgáltatási területe. Rendezvények
lehetséges helyszínei: Szolnok, Jászberény, Mátészalka, valamint Debrecen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Nyertes AT feladatai:
1. Stratégiai tervezési feladat
Nyertes AT feladata átfogó kommunikációs stratégiaalkotás a teljes kampányidőszakra, valamint kommunikációs
cselekvési és akcióterv készítése.
2. Kreatívügynökségi feladatok
Nyertes AT feladatai közé tartozik a Megrendelő kampányához kapcsolódó kreatívügynökségi feladatok ellátása,
tervezetten a kampány kreatív koncepciójának megalkotása és az egyes médiaeszközökre, marketingeszközökre
alkalmazott konkrét kreatívok kidolgozása, valamint az ezekkel összefüggő szövegírói és projektmenedzsment
(ügyfél-kapcsolattartási) feladatok ellátása.
Nyertes AT feladata továbbá zenei pályázat / meseíró pályázat és rajzpályázat megtervezése (pályázat
koncepciójának kidolgozása), megszervezése és teljes körű lebonyolítása (pályázati felhívás elkészítése,
publikálása, kapcsolattartás, pályázati anyagok fogadása, értékelésük megszervezése, pályázók értesítése stb.)
Nyertes AT feladata a beérkezett pályázatok (mesék, rajzok) felhasználásával mesekönyv kreatív koncepciójának
elkészítése, kidolgozása és szükség esetén illusztrációs feladatok ellátása.
3. Gyártási feladatok – nyomdai termékek
Nyertes AT feladata a kampányhoz kapcsolódó nyomdai gyártási feladatok ellátása.
4. Gyártási feladatok – fotózás
Nyertes AT feladata a kampány megvalósulásához, ill. a rendezvényekhez kapcsolódó fotódokumentációs munkák
ellátása. Rendezvényfotózásra tervezetten 14 alkalommal 14 helyszínen kerül sor, eszközfotózásra 5 alkalommal.
5. Gyártási feladatok – videóspot és rádióspot
Nyertes AT látja el a kampánnyal összefüggő videóspot készítési és rádióspot-készítési feladatokat.
Videóspot gyártás:
Összesen 32 db online, közösségimédia-felületeken, televízióban felhasználható videóspot gyártása (16 db,
60-90 mp hosszú 2 D-s animációs videóspot narrációval, zenei alappal, effektekkel és 16 db, 60-90 mp hosszú
élőszereplős videóspot zenei alappal, effektekkel.)
Rádióspot gyártás:
Tervezetten 22 db 30 mp időtartamú tematikus spot.
6. Gyártási feladatok – reklámajándékok
Nyertes AT feladata a reklámajándékok gyártási munkáinak megvalósítása.
7. Gyártási feladatok – dekorációs és marketingeszközök
Nyertes AT látja el a kampánnyal összefüggő dekorációs és marketingeszközök gyártási feladatait.
8. Online ügynökségi feladatok
Aloldal (microsite) készítése:
Nyertes AT feladata a www.trvzrt.hu oldalhoz kapcsolódóan webes aloldal (microsite) elkészítése és
üzemeltetése, tartalommenedzsment feladatok ellátása. Általános elvárás, hogy az aloldal könnyen kezelhető,
akadálymentesített, reszponzív weboldal legyen, mely megfelel a WCAG 2.0 A szintű feltételeknek. Önálló
tartalommal, önálló menürendszerrel, letisztult saját arculattal rendelkezzen. Nyertes AT feladata gondoskodni az
adatkezelésről, cookie-kezelésről, GDPR-előírásoknak megfelelésről.
Számítógépes játék készítése:
Nyertes AT feladata egyedi számítógépes játék megvalósítása, programozástól a tesztelésen át az éles
bevezetésig.
9. Rendezvényszervezési feladatok
Nyertes AT feladata a kampány részeként lebonyolított három pályázat zárásaként díjátadó ünnepség
megtervezése, megszervezése és teljes körű lebonyolítása, két alkalommal.
Nyertes AT feladata mindkét rendezvény esetében:
- a teljes szervezés folyamatát tartalmazó ütemterv és technikai forgatókönyv elkészítése;
- a helyszín biztosítása,
- résztvevők meghívása
- a rendezvényhez kapcsolódó építési- és bontási feladatok, szállítási feladatok biztosítása;
- catering biztosítása
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- szükséges technika és bútorok biztosítása
- rendezvény fotózási feladatok ellátása
Zenei pályázat díjátadó rendezvénye:
Létszám: 15-20 fő
Dátum: tervezetten 2022. június közepén
Preferált helyszín: Szolnok, Jászberény, Mátészalka valamint Debrecen.
Meseíró és rajzpályázat díjátadó rendezvénye:
Létszám: 50-60 fő
Dátum: a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül, figyelembe véve és igazodva az
időszakra eső vízhez, természethez vagy környezetvédelemhez köthető jeles napokhoz.
Preferált helyszín: Szolnok, Jászberény, Mátészalka valamint Debrecen.
10. Szállítási feladat
Nyertes AT feladata borítékolt szórólapok (borítékba húzott szórólap és válasz levelezőlap) eljuttatása a megadott
lista szerint a települések postaládáiba címzetlen küldeményként, nem postai úton.
A válaszlevelezőlapok visszaküldésével felmerülő postai költségek Nyertes AT-t terhelik.
Tervezett mennyiség első körben: 60 000 db, ezt követően a lehívás tervezetten 50 000 darabonként folytatódik,
amennyiben a projekt előrehaladása további szórólapok kiküldését szükségessé teszi. Max 270 000 db szórólap
kiszállítására lehet szükség.
11. Médiaügynökségi feladatok
Nyertes AT feladata a Projekt teljes időtartamára vonatkozóan médiastratégia megalkotása, médiaterv,
médiamix elkészítése, médiavásárlási feladatok ellátása, az egyes megállapodások megkötése a médiafelületek
tulajdonosaival, a médiatervben szereplő paramétereknek megfelelően.
Preferált médiafelületek, megjelenési módok:
A Megrendelő szolgáltatási területén működő, a legjobb hallgatottsági/nézettségi adatokkal rendelkező
regionális rádiók, televíziók, online felületek, valamint ezek közösségi oldalai.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 46.718.631 HUF
Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Ajánlattevő által a felhívás M.2.1) pontjában bemutatott szakember
videószpot kreatív koncepciójának kidolgozásában szerzett speciális szakmai tapasztalata (darab, min. 0,
max. 3 db) 100
2 2.2. M.2.2) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember M.2.2) alpontban meghatározott
tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0., max 12 hónap) 100
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 800
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-2.1.7-19-2019-00007
II.2.14) További információ:
1. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
3. Ajánlatkérő az alábbi rövidítéseket alkalmazza a felhívásban:
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Ajánlatkérő rövidítése: AK
Ajánlattevő rövidítése: AT
dokumentáció rövidítése: KD
321/2015 Korm. rendelet rövidítése: Kr.
bekezdés: bek.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 103073
(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: TRV - szemléletformálás (518)
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:
2022/07/21 (éééé/hh/nn)
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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: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: 13320047243
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon: +36 12250785
Internetcím(ek): (URL) www.keiok.hu
Fax: +36 12250784
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44947330,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46718631,00
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:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
Keiok Kft.
13320047-2-43
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1)
Keiok Kft. 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31.
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13320047-2-43
2)
Rendszer Kontroll Rendszerszervező és Folyamatirányító Kft. 1071 Budapest, Dembinszky Utca 36. al. 1.
14725809-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ában
meghatározottak szerint.
A VI.3) pont folytatása:
18. A II.2.5.) pontszerinti ajánlati ár értékelési szemponthoz kapcsolódó alszempontok és súlyszámaik:
1. Ár szempont: Ajánlati ár (nettó HUF/net-net ár), összesen súlyszám: 800
1.1 Stratégiai tervezés, tanácsadás 20;
1.2 Kreatívügynökségi feladatok 50;
1.3 Gyártás - nyomdai feladatok 125;
1.4 Gyártás - fotózás 30;
1.5 Gyártás - videóspot, rádióspot 120;
1.6 Gyártás - reklámajándékok 160;
1.7 Gyártás - dekorációs és marketingeszközök 20;
1.8 Online ügynökségi feladatok 60;
1.9 Rendezvényszervezési feladatok 70;
1.10 Szállítási feladatok 50;
1.11 Médiavásárlás - Televízió TCR kampányok esetén 22;
1.12 Médiavásárlás - Televízió nem TCR kampányok esetén 20;
1.13 Médiavásárlás - Rádió TCR kampányok esetén 16;
1.14 Médiavásárlás - Rádió nem TCR kampányok esetén 14;
1.15 Médiavásárlás - Online hirdetési felületek TCR kampányok esetén 10;
1.16 Médiavásárlás - Online hirdetési felületek kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén 8;
1.17 Médiavásárlás - Közösségi média online hirdetési felületei esetén 5;
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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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Nemzeti Koncessziós Iroda (16131/2022)
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 Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosítószám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 302073792
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.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
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: egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy

340
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jogi tanácsadás szolgáltatás az NKOI részére HNT
Hivatkozási szám: EKR000930352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

341

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79111000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés alapján "Jogi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai
feladatai ellátása körében - HNT"
Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű jogi- tanácsadói
szolgáltatást kíván igénybe venni magyar, illetve adott esetben angol nyelven koncessziós témakörben, több mint
150 órát meghaladó mennyiségben a nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő szakmai feladatainak ellátása körében ellátandó általános feladatai a következők
különösen:
a. Az egyes koncessziós tevékenységekre vonatkozó jogi- hatástanulmányok, koncessziós stratégiák kidolgozása,
jogi döntés-előkészítő dokumentumok elkészítése.
b. Jogi tanácsadás.
c. Közreműködés a Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes vagy speciális jogi
eljárásrend kialakításában.
d. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (faksz) feladatok ellátása. A faksz díjazása megegyezik a
magyar jogi tanácsadás óradíjával (senior szakember).
e. Az ágazati jogszabályok figyelembevételével egyes vagyonelemek/koncesszióköteles tevékenységek
tekintetében a koncesszióba adás vizsgálata, szükség szerint jogszabály-módosítási javaslatok előkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátásában történő közreműködés.
f. Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárások megindításának előkészítése, közreműködés az eljárás
dokumentumainak jogi előkészítésében, az eljárás lefolytatása során eseti vagy folyamatos jogi szakértelem
biztosítása az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
g. a Ktv, illetve Kbt. szerinti koncessziós eljáráshoz kapcsolódóan okirat ügyvédi ellenjegyzésének biztosítása, az
ajánlatkérő igényétől függően az eljárás egyes elemeinek vagy egészének jogi auditálása (jogszabályoknak való
megfelelés vizsgálata és tanúsítása).
A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2022. november 30-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló
nettó 100.000.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási
kötelezettséget.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100000000,00 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

342

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Jogi tanácsadás szolgáltatás az NKOI részére HNT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79111000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés alapján "Jogi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai
feladatai ellátása körében - HNT"
Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű jogi- tanácsadói
szolgáltatást kíván igénybe venni magyar, illetve adott esetben angol nyelven koncessziós témakörben, több mint
150 órát meghaladó mennyiségben a nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő szakmai feladatainak ellátása körében ellátandó általános feladatai a következők
különösen:
a. Az egyes koncessziós tevékenységekre vonatkozó jogi- hatástanulmányok, koncessziós stratégiák kidolgozása,
jogi döntés-előkészítő dokumentumok elkészítése.
b. Jogi tanácsadás.
c. Közreműködés a Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes vagy speciális jogi
eljárásrend kialakításában.
d. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (faksz) feladatok ellátása. A faksz díjazása megegyezik a
magyar jogi tanácsadás óradíjával (senior szakember).
e. Az ágazati jogszabályok figyelembevételével egyes vagyonelemek/koncesszióköteles tevékenységek
tekintetében a koncesszióba adás vizsgálata, szükség szerint jogszabály-módosítási javaslatok előkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátásában történő közreműködés.
f. Ktv., illetve Kbt. szerinti koncessziós eljárások megindításának előkészítése, közreműködés az eljárás
dokumentumainak jogi előkészítésében, az eljárás lefolytatása során eseti vagy folyamatos jogi szakértelem
biztosítása az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
g. a Ktv, illetve Kbt. szerinti koncessziós eljáráshoz kapcsolódóan okirat ügyvédi ellenjegyzésének biztosítása, az
ajánlatkérő igényétől függően az eljárás egyes elemeinek vagy egészének jogi auditálása (jogszabályoknak való
megfelelés vizsgálata és tanúsítása).
A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2022. november 30-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló
nettó 100.000.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási
kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény
keretében bemutatott szakember Ktv. hatálya alá tartozó koncesszió(k) kapcsán szerzett szakmai
tapasztalata (0-60 hó) 15
2 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott
szakember Ktv. hatálya alá tartozó koncesszió(k) kapcsán szerzett szakmai tapasztalata (0-60 hó) 15
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az alkalmassági követelményeken felüli, jogi szakvizsgával
rendelkező szakemberek száma (0-5 fő) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában a szerződés hatálya kezdetének megadott dátumot csak a felhívás
megküldhetőségének érdekében jelöltük meg. A szerződés hatályának kezdete a szerződés mindkét fél általi
aláírásnak napja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (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: NKOI/32/21(2022) Rész száma: Elnevezés: Jogi tanácsadás szolgáltatás az NKOI részére HNT
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: 18098073243
Postai cím: Csörsz Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.simon@dlapiper.com
Telefon: +36 306540893
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: 100000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000,00
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: jogi tanácsadás - Simon L.
Ügyvédi Iroda (1149 Budapest Egressy út 100. I/30.; 18199174242)
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/01 (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
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2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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
x 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)
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján indította meg, figyelemmel arra, hogy az
ajánlatkérő EKR000901592021 azonosítóval "Jogi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda
számára szakmai feladatai ellátása körében" tárgyú eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek
ajánlati felhívásában jelezte, hogy fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, ha olyan
új, azon eljárás eredményeként megkötendő szerződéssel azonos tárgyú, azon túl nem terjeszkedő, koncessziós
tevékenységek és koncessziós, illetve Ktv. 10/A. § szerinti koncessziós, illetve részesedés-értékesítési eljárások
vonatkozásában szolgáltatás megrendelésére van szüksége, amelynek beszerzésére irányuló szerződést azon
eljárásban nyertes ajánlattevővel köt meg azonos szolgáltatás teljesítésére. Az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékének meghatározásakor figyelembe vette az az eredeti, és a jelen szolgáltatás becsült értékét is.
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Nemzeti Népegészségügyi Központ (15344/2022)
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 Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15598787243
Postai cím: Albert Flórián Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Dorina
Telefon: +36 14761261
E-mail: kozbeszerzes@nnk.gov.hu
Fax: +36 14761261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nnk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Savóbank beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000217312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

348

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egy újonnan felbukkanó légúti kórokozó kimutatása, terjedésének nyomon követése szempontjából
kulcsfontosságú az epidemiológiai és szerológiai jellemzők pontos analízise, már a felbukkanás időpontjától
kezdve, különösen, ha az emberi populációban gyorsan terjed és virulenciája (az eset súlyossága) a mutációk
következtében folyamatosan növekszik. Ez a helyzet a COVID-19 vírus esetében, amelyet először 2019
decemberében, a kínai Vuhan városában észleltek.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel
mellette.
A kezdeti surveillance elsősorban a súlyos betegségben szenvedő betegekre összpontosított, így a betegség teljes
spektrumának értékelésére, beleértve az orvosi ellátást nem igénylő enyhe vagy tünetmentes fertőzések arányát,
valamint a mortalitást.
Ugyanakkor a tünetmentes vagy szubklinikai fertőzések szerepe a COVID-19 vírus emberről emberre történő
átvitelében nem teljesen feltárt és még nem világos, hogy a tünetmentesnek nyilvánított személyek milyen
mértékben képesek a vírust más egyénekre továbbítani. Egy új kórokokozó (SARS CoV-2) esetében a kezdeti
szeroprevalencia a populációban elhanyagolhatónak tekinthető. Ezért az antitest szeropozitivitás megfigyelése
egy populációban lehetővé teszi a fertőzés mértékére és a fertőzések halmozott előfordulási gyakoriságára
vonatkozó következtetések levonását. Ennek analízisére alkalmas fertőzött területen élő páciensektől, a megfelelő
kautélák mellett gyűjtött savó kollekció. Ezért az NNK a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában
részletesen leírt -80 °C tárolt mintákat kíván beszerezni az alábbiak szerint:
• Alapmennyiség: 5 000 db savó minta, illetve a mintákhoz kapcsolódó klinikai adatok és vizsgálati eredmények
szállítása és betárolása, úgy, hogy a minták minimálisan 40%-a - azaz 2000 db savó minta - 2020. április-2021.
augusztus közötti időszakban került levételre és tárolásra.
• Az opció mértéke legfeljebb (+) 30%,az alapmennyiségben meghatározott feltételekkel.
• Összmennyiség: alapmennyiség+opció: 5.000+1.500= 6.500 db savóminta.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 206825000,00 (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: Savóbank beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy újonnan felbukkanó légúti kórokozó kimutatása, terjedésének nyomon követése szempontjából
kulcsfontosságú az epidemiológiai és szerológiai jellemzők pontos analízise, már a felbukkanás időpontjától
kezdve, különösen, ha az emberi populációban gyorsan terjed és virulenciája (az eset súlyossága) a mutációk
következtében folyamatosan növekszik. Ez a helyzet a COVID-19 vírus esetében, amelyet először 2019
decemberében, a kínai Vuhan városában észleltek.
A kezdeti surveillance elsősorban a súlyos betegségben szenvedő betegekre összpontosított, így a betegség teljes
spektrumának értékelésére, beleértve az orvosi ellátást nem igénylő enyhe vagy tünetmentes fertőzések arányát,
valamint a mortalitást.
Ugyanakkor a tünetmentes vagy szubklinikai fertőzések szerepe a COVID-19 vírus emberről emberre történő
átvitelében nem teljesen feltárt és még nem világos, hogy a tünetmentesnek nyilvánított személyek milyen
mértékben képesek a vírust más egyénekre továbbítani. Egy új kórokokozó (SARS CoV-2) esetében a kezdeti
szeroprevalencia a populációban elhanyagolhatónak tekinthető. Ezért az antitest szeropozitivitás megfigyelése
egy populációban lehetővé teszi a fertőzés mértékére és a fertőzések halmozott előfordulási gyakoriságára
vonatkozó következtetések levonását. Ennek analízisére alkalmas fertőzött területen élő páciensektől, a megfelelő
kautélák mellett gyűjtött savó kollekció. Ezért az NNK a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában
részletesen leírt -80 °C tárolt mintákat kiván beszerezni az alábbiak szerint:
• Alapmennyiség: 5 000 db savó minta, illetve a mintákhoz kapcsolódó klinikai adatok és vizsgálati eredmények
szállítása és betárolása, úgy, hogy a minták minimálisan 40%-a - azaz 2000 db savó minta - 2020. április-2021.
augusztus közötti időszakban került levételre és tárolásra.
• Az opció mértéke legfeljebb (+) 30%,az alapmennyiségben meghatározott feltételekkel.
• Összmennyiség: alapmennyiség+opció: 5.000+1.500= 6.500 db savóminta
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel
mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Alapmennyiség: 5 000 db savó minta, illetve a mintákhoz kapcsolódó klinikai adatok
és vizsgálati eredmények szállítása, úgy, hogy a minták minimálisan 40%-a, - azaz 2000 db savó minta 2020. április-2021. augusztus közötti időszakban került levételre és betárolásra.
Az opció mértéke legfeljebb (+) 30% az alapmennyiségben meghatározott feltételekkel.
Összmennyiség: alapmennyiség+opció: 5.000+1.500= 6.500 db savóminta
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: Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
projekt Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 070 - 183282
(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: Savóbank 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
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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:
2022/06/28 (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: Complex Medical Centre Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25996997241
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: anna.balazs@cmcklinika.hu
Telefon: +36 209380157
Internetcím(ek): (URL) www.deliklinika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 214623340,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 206825000,00
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: Logisztika
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
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A nyertes ajánlattevő adószáma: 25996997241
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Complex Medical Centre Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1012 Budapest, Kuny
Domokos Utca 13-15., 25996997241
BIOSAN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035
Budapest, Miklós Utca 11. 10331701241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (16184/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
Telefon: +36 18960975
E-mail: kovacs.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közig inform. és távközlési szolg
II. szakasz: Tárgy

354

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tevékenységmonitoring rendszer támogatása
Hivatkozási szám: EKR000011972022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

355

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KAK Tevékenységmonitoring rendszer gyártói termékkövetése és támogatása. 1. rész: TM-CyA-PAS
termékkövetés, támogatás; 2. rész: TM-OI-SPS termékkövetés, támogatás.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 222907000,00 (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: TM-CyA-PAS termékkövetés, támogatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Csata utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A privilegizált hozzáféréseket központilag kezelő funkcionalitás (TM-CyA-PAS)
Ajánlatkérő az alábbi leírásban megadott, vagy azzal egyenértékű termékre/szolgáltatásra kér ajánlatot:
Gyártói azonosító: PAS User T2, CA-MAINT-EU.
Gyártói megnevezés: Cyber-Ark Software (UK), PAS User T2, CA-MAINT-EU, szoftver) termékkövetés, -támogatás.
Mennyiség: 75 db.
A gyártói termékkövetés és terméktámogatás biztosítása a szerződés hatályba lépésének napjától a 2023. október
31. napig terjedő időszakra.
Biztosítani szükséges továbbá a termék legmagasabb szintű verziószámon történő futtatásához szükséges
frissítéseket, javításokat, verziófrissítéseket is.
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A funkcionalitás működtetését támogató konzultációs szolgáltatás biztosítását - szükség esetén gyártó
bevonásával, közreműködésével - a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődő és 2023. október 31. napig
terjedő időszakra szükséges biztosítani.
A gyártói termékkövetés és terméktámogatás vonatkozásában a követési idő meghosszabbításának a szerződés
hatályba lépését követően 30 munkanapon belül kell megtörténni.
Műszakilag egyenértékű termékek megajánlása:
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatot jelen Ajánlattételi
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni. A
műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez
minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban,
hogy a megajánlott termék Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást
Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
Amennyiben ajánlattevő nem az Ajánlattételi felhívás jelen pontjában, illetve a műszaki leírásban megadott
gyártói azonosító szerint megjelölt termékekre tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia
kell a Közbeszerzési Dokumentumok 24. pontjában foglaltaknak megfelelően.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásának indoka: ajánlatkérő igényeinek a II.2.4. pontban
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.7) ponthoz: A szerződés kezdő dátumaként feltüntetett időpont egy kalkulált dátum, az az EKR sajátosságai
miatt került megadásra (a mező nem maradhat üresen). A szerződés - a szerződéstervezet 3.1. pontjában foglaltak
alapján - annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: TM-OI-SPS termékkövetés, támogatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Csata utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A privilegizált hozzáférések tevékenységét monitorozó funkcionalitás (TM-OI-SPS) termékkövetés időtartamának
meghosszabbítása, valamint a gyártói működtetés támogatás biztosítása.
Ajánlatkérő az alábbi leírásban megadott, vagy azzal egyenértékű termékre/szolgáltatásra kér ajánlatot:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

357

Gyártó azonosító: BZP_BAL_PB_pkg, appliance
Gyártói megnevezés: One Identity Safeguard Privileged Session T10 Appliance Package 10000 Hosts,
BZP_BAL_PB_pkg, appliance termékkövetés, támogatás.
Mennyiség: 1 db.
Gyártói azonosító: TM-BSYS-SPS
Gyártói megnevezés: TM-BSYS-SPS (BALASYS 7x24 lokális támogatói csomag és BALASYS HARDWARE ENGINEER
PACK)
Mennyiség: 1 db.
A gyártói termékkövetés és terméktámogatás biztosítása a szerződés hatályba lépésének napjától a 2023. október
31. napig terjedő időszakra.
Biztosítani szükséges továbbá a termék legmagasabb szintű verziószámon történő futtatásához szükséges
frissítéseket, javításokat, verziófrissítéseket is.
A funkcionalitás működtetését támogató konzultációs szolgáltatás biztosítását - szükség esetén gyártó
bevonásával, közreműködésével - a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődő és 2023. október 31. napig
terjedő időszakra kérjük.
A gyártói termékkövetés és terméktámogatás vonatkozásában a követési idő meghosszabbításának a szerződés
hatályba lépését követően 30 munkanapon belül kell megtörténni.
Műszakilag egyenértékű termékek megajánlása:
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatot jelen Ajánlattételi
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni. A
műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez
minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban,
hogy a megajánlott termék Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást
Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
Amennyiben ajánlattevő nem az Ajánlattételi felhívás jelen pontjában, illetve a műszaki leírásban megadott
gyártói azonosító szerint megjelölt termékekre tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia
kell a Közbeszerzési Dokumentumok 24. pontjában foglaltaknak megfelelően.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásának indoka: ajánlatkérő igényeinek a II.2.4. pontban
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.7) ponthoz: A szerződés kezdő dátumaként feltüntetett időpont egy kalkulált dátum, az az EKR sajátosságai
miatt került megadásra (a mező nem maradhat üresen). A szerződés - a szerződéstervezet 3.1. pontjában foglaltak
alapján - annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

358

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 061 - 160945
(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: TM-CyA-PAS termékkövetés, támogatás
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:
2022/07/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

359

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: NTT Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12655085243
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: eu.hu.kozbeszerzes@global.ntt
Telefon: +36 707095159
Internetcím(ek): (URL) https://hello.global.ntt/
Fax: +36 17009480
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: 48455700,00
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: TM-OI-SPS termékkövetés, támogatás
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:
2022/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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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: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378144243
Postai cím: Neumann János Utca 1. (Infopark) A ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
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: 174451300,00
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:
1. rész (nyertes) ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye
NTT Magyarország Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60
Adószáma 12655085243
Összesített nettó ajánlati ár: 48 455 700 Ft
2. rész (nyertes) ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye
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ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Neumann János Utca 1.
(Infopark) A ép. 1. em.
Adószáma
10378144243
Összesített nettó ajánlati ár: 174 451 300 Ft
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában
foglaltaknak 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:
2022/08/01 (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
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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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NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14683/2022)
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: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
Telefon: +36 305262489
E-mail: kovacs.timea@nkk.hu
Fax: +36 305262489
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bfk.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)
Hivatkozási szám: EKR001264962021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés mérnök tanácsadói és költségszakértői szolgáltatás elvégzésére a Kelenföldi intermodális
csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése projekt
kapcsán.
A Kormány a 2021-27 közötti EU programozási időszak kötöttpályás közl projektjeinek előkészítéséhez
szükséges átcsoportosításról és az IKOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)
Korm. hat módosításáról szóló 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. hat értelmében egyetért a „Kelenföldi intermodális
csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt
megvalósításával. A projekt előkészítésével a BFK Budapest Fejlesztési Központ NZrt-t (jelenlegi nevén: NKK
Nemzeti Közlekedési Központ NZrt) bízta meg.
A Kormány a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X.15.) számú
Korm. hat 3. pontjában döntött arról, hogy a BFK NZrt. (Megrendelő) a Kelenföldi intermodális csomópont
őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányt
készítsen a kapcsolódó villamos infrastruktúra kiépítésének lehetőségéről.
Ajánlatkérő EKR000085342021. szám alatt közbesz eljárást írt ki „Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi
intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének
előkészítése" kiemelt projekt kapcsán”. A Tervezési Szerződés teljesítése során a nyertes vállalkozó (Tervező)
elkészíti a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési, kiviteli, illetve tenderdokumentációt, valamint
megszerzi az összes szükséges engedélyt és hozzájárulást.
A tervezési feladat magába foglalja egy új, fedett, többszintes, modern, helyi- és regionális autóbusz-terminál
épület tervezését, melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, sor kerül továbbá a P+R parkoló(k)
kapacitásának bővítésére is, az 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére is. Tervező feladata
továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2
nagyságú gyalogos felület tervezése.
Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata a fenti tervezői feladatokhoz kapcsolódóan legalább az alábbi szakágak,
valamint szakterületek tervvéleményezésének elvégzése:
- Szerkezettervezés
- Kamerarendszerek
- Útépítés
- Vízépítés, vízelvezetés
- Építészet
- Tájépítészet
- Épületgépészet
- Épületvillamosság
- Akadálymentesítés
- Tűzvédelem
- Térvilágítás, kisfeszültségű hálózatok építése, érintésvédelem, villámvédelem
- Közmű - távközlés
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- Közmű - víziközmű
- Közmű - gáz, hő
- Közmű - hírközlés
- Közmű - elektromos
- Közmű - közvilágítás
- Környezetvédelem (jogszabályban szereplő tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése)
- Költségbecslés
- Organizáció
Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata többek között:
- a Projekt keretében készült és a Tervezési Szerződés teljesítése során AK, mint Megrendelő részére leszállított
engedélyezési,
kiviteli és tenderdokumentáció, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció, tanulmány, vizsgálati anyag, terv,
költségbecslés stb.
bírálati, valamint végleges anyagának (együttesen a továbbiakban: Tervdokumentáció) véleményezése, azaz
komplett és dokumentált
tervvéleményezésének elvégzése;
- a Tervezési Szerződés kapcsán az engedélyezési tervfázistól kezdődően, a Tervezők által elkészített
Tervdokumentáció
gyakorlatorientált ellenőrzése mind bírálati, mind végleges szállítások alkalmával, illetőleg Megrendelő kérése
esetén a Tervezési
Szerződés tervezési feladataihoz kötődően egyéb esetekben;
- Tervezési Szerződés kapcsán a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció műszaki diszpozícióban felsorolt
szakágra
kiterjedő véleményezése, a felfedezett tervhibák (-hiányosságok) kiküszöbölését szolgáló módosító javaslatok
megadása, valamint a
tervvéleményezésben szereplő tervezői hibák javításának egyszeri visszaellenőrzése;
Folyt a VI.3)-ban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 47500000,00 (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: Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71244000-0

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
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71311000-1
71311300-4
71312000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány a 2021-27 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek
előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020.
(VIII. 14.) Korm. határozat értelmében egyetért a „Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál
megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításával.
A projekt előkészítésével a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt-t bízta meg.
A Kormány a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X.15.)
számú Korm. határozat 3. pontjában döntött arról, hogy a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (a
továbbiakban: Megrendelő) a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának
előkészítéséhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányt készítsen a kapcsolódó villamos infrastruktúra
kiépítésének lehetőségéről.
Ajánlatkérő EKR000085342021. szám alatt közbeszerzési eljárást írt ki „Tervezési szolgáltatások elvégzése a
"Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének
előkészítése" kiemelt projekt kapcsán”. A Tervezési Szerződés teljesítése során a nyertes vállalkozó (Tervező)
elkészíti a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési, kiviteli, illetve tenderdokumentációt, valamint
megszerzi az összes szükséges engedélyt és hozzájárulást.
A tervezési feladat magába foglalja egy új, fedett, többszintes, modern, helyi- és regionális autóbusz-terminál
épület tervezését, melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, sor kerül továbbá a P+R parkoló(k)
kapacitásának bővítésére is, az 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére is. Tervező feladata
továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2
nagyságú gyalogos felület tervezése.
Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata a fenti tervezői feladatokhoz kapcsolódóan legalább az alábbi szakágak,
valamint szakterületek tervvéleményezésének elvégzése:
• Szerkezettervezés
• Kamerarendszerek
• Útépítés
• Vízépítés, vízelvezetés
• Építészet
• Tájépítészet
• Épületgépészet
• Épületvillamosság
• Akadálymentesítés
• Tűzvédelem
• Térvilágítás, kisfeszültségű hálózatok építése, érintésvédelem, villámvédelem
• Közmű – távközlés
• Közmű – víziközmű
• Közmű – gáz, hő
• Közmű – hírközlés
• Közmű – elektromos
• Közmű – közvilágítás
• Környezetvédelem (jogszabályban szereplő tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése)
• Költségbecslés
• Organizáció
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Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata többek között:
- a Projekt keretében készült és a Tervezési Szerződés teljesítése során AK, mint Megrendelő részére leszállított
engedélyezési, kiviteli és tenderdokumentáció, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció, tanulmány,
vizsgálati anyag, terv, költségbecslés stb. bírálati, valamint végleges anyagának (együttesen a továbbiakban:
Tervdokumentáció) véleményezése, azaz komplett és dokumentált tervvéleményezésének elvégzése;
- a Tervezési Szerződés kapcsán az engedélyezési tervfázistól kezdődően, a Tervezők által elkészített
Tervdokumentáció gyakorlatorientált ellenőrzése mind bírálati, mind végleges szállítások alkalmával, illetőleg
Megrendelő kérése esetén a Tervezési Szerződés tervezési feladataihoz kötődően egyéb esetekben;
- a Tervezési Szerződés kapcsán a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció műszaki diszpozícióban
felsorolt szakágra kiterjedő véleményezése, a felfedezett tervhibák (-hiányosságok) kiküszöbölését szolgáló
módosító javaslatok megadása, valamint a tervvéleményezésben szereplő tervezői hibák javításának egyszeri
visszaellenőrzése;
- az organizáció és kivitelezési tervdokumentáció, ütemtervek véleményezése és koordinálása, építéstechnológiai
igények, szempontok azonosításával egyidejűleg javaslattétel megadása;
- amennyiben készülnek, akkor az ideiglenes létesítményeket, segédszerkezeteket tartalmazó tervek, továbbá a
nem végleges létesítményre vonatkozó fázistervek ellenőrzése;
- egyes szakágak tervei közötti esetleges ellentmondások feltárása, kiszűrése, az ellenmondások
megszűntetéséhez szükséges módosító javaslatok megtétele;
- a közművek vonatkozásában a hatóságokkal és a tervezési programban meghatározott egyéb szereplőkkel
történt egyeztetéseken – megbízói jelzés alapján – részvétel az emlékeztetőinek ellenőrzése, a hatósági,
szakhatósági, közmű egyeztetések és hozzájárulási folyamatok állandó nyomon követése, közműcégek,
szakhatóságok igényeinek értékelése.
Nyertes AT a tervellenőrzéssel érintett adott Tervdokumentáció jellegétől függően köteles teljes körű független
költségszakértői feladatot is ellátni. Feladata különösen:
- Tervező által alkalmazott tételrend, tétel megnevezés és a tétel tartalma ellenőrzése, egyes tételeknél eltérő
tartalom esetén javaslattételi kötelezettség.
- Tervező által elkészített engedélyezési tervek alapján, a tervezési szakaszhoz igazodó becsült beruházási
költségek meghatározása szakáganként, létesítményenként és ütemenként elkülöníthetően számítással
alátámasztva, a Tervezőtől független árképzés útján, azaz költséginformáció átadása a Megbízó rendelkezésére.
- A kiviteli tervek és a projekt kivitelezésére irányuló külön közbeszerzési eljárások esetén a Tervező által megadott
árazatlan költségvetési kiírás és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (1) bekezdés alapján
a beszerzés tárgyára vonatkozó becsült érték megfelelő alaposságának ellenőrzése, valamint a Tervező által
készített árazatlan és árazott költségvetési kiírás formai és tartalmi megfelelősségének ellenőrzése és a Tervezőtől
független költségvetés elkészítése.
- A Tervező által készített tervezői költségbecslések megalapozottságának ellenőrzése minden esetben, ennek
összehasonlítása a független költségszakértői költségbecsléssel (Excel táblázat formátumban) valamint az
alkalmazott műszaki megoldások összehasonlítása a becsült költségek tekintetében.
Nyertes AT-nek tervvéleményezési feladatának részeként jelentést kell készítenie a Műszaki Diszpozícióban
szereplő követelmények alapján, illetve részt kell vennie az egyeztetéseken, kooperációkon, továbbá
szakvéleményt kell készítenie.
A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.2.1 alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember
többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.2 alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok
száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
3 3. Az M.2.3. alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok
száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
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4 4. Az AF III.1.3) M.2. alk. feltétel pontban megad. szake. felüli többlet szakember [Magyar Mérnöki
Kamara Építési Tagozatának tanúsítási rendszere szerinti – Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású
tanúsítással vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező
szake.] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) 10
5 5. Az AF III.1.3) M.2. alk. feltétel pontban megad. szake. felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti Táj- és kertépítészeti tervezési terület „K” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező
szake.] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2020-00021
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2) Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt szerződéses időtartam a szerződéskötés várható időpontja (ami
a közbeszerzési eljárás időszükségletére tekintettel változhat) és a kapcsolódó Tervezési Szerződés jelenleg ismert
véghatáridejét követő, a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Tervezési Ütemterv 13.2. pontja szerinti
bírálati határidő közötti időtartamot jelöli, amely a Tervezési Szerződés meghosszabbítása esetén, a KD II. Kötet
(Szerződéstervezet) 7.2. pontjában foglaltak értelmében automatikusan meghosszabbodik. A mérnöki feladatok
elvégzésének időtartama a teljesítési ütemezésben foglaltak szerint 52 nap.
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb
ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek
szerint:
I. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:
1. Az AF M.2.1 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához
szükséges tapasztalati időszakon felüli, építészeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma:
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap); súlyszám 10
2. Az AF M.2.2 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához
szükséges tapasztalati időszakon felüli, tartószerkezeti tervezési szakterületen és/vagy tartószerkezeti tervezési
szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma:
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) súlyszám 10
3. Az AF M.2.3 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához
szükséges tapasztalati időszakon felüli, közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési
részszakterületen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) súlyszám
10
4. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [Magyar Mérnöki Kamara Építési
Tagozatának tanúsítási rendszere szerinti – Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] teljesítésbe történő
bevonása (igen/nem) súlyszám 10
ÉT-T – Építéstechnológiai tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség: Okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök (MSc) vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettség ÉS legalább a tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges, az alábbi szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat:
A szakterületen végezhető tevékenységek felsorolása:
• Térbeli és időbeli organizációs tervek készítése,
• Építőgépek telepítésének tervezése, a megfelelő emelőgépek kiválasztása,
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• Zsaluzástechnológiai tervek készítése,
• Emelési és szereléstechnológiai tervek készítése,
• Bontási munkák technológiai terveinek készítése,
• Egyéb építéstechnológiai tervek készítése.
5. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti „Táj- és kertépítészeti tervezési területen” „K” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) súlyszám 10
Az előírt (K) jogosultság hiánya esetén: A 266/2013. Korm. rendelet szerint a „Táj- és kertépítészeti tervezési
területen” „K” jogosultság megszerzéséhez: táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész, vagy ezzel egyenértékű végzettség és 2 év (24 hónap) szakmai
tapasztalat szükséges.
A M2.1-M.2.3. szakemberek közötti átfedés nem megengedett és a 4-5. értékelési szempontra bemutatott
szakemberek között átfedés nem megengedett, illetve a 4-5. értékelési szempontra bemutatott szakemberek
sem lehetnek ugyanazok, mint az M2.1-M.2.3 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő bármelyik szakember,
továbbá az alkalmasság körében bemutatott szakmai tapasztalat nem használható fel az értékelési szempont
vonatkozásában.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a 4. értékelési szempontra bemutatott szakember
rendelkezzen Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással. A szerződéskötés feltétele továbbá,
hogy az 5. értékelési szempontra bemutatott szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
„K” (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal
szerepeljen.
II. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:
Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.
A fenti I.1.-I.3. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március
25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.
A fenti I.4.-I.5. értékelési szempontok tekintetében a direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza AK.
A fenti II. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz.
mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az KD I. kötetben. Az I.1.-I.5. minőségi értékelési szempontok
tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén.
A szakember megnevezésének elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 030 - 075880
(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: SZE-000852-001/2022 Rész száma: Elnevezés: Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld
IMCS)
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:
2022/07/04 (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: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12344709241
Postai cím: Hévízi Út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 302290227
Internetcím(ek): (URL) www.obudagroup.hu
Fax: +36 13687205
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: 59740000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47500000,00
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: Építészettel, közlekedési
építményekkel kapcsolatos és építéstechnológiai mérnöki tanácsadói feladatok, táj- és kertépítészeti
mérnöki tanácsadói feladatok, valamint egyéb mérnöki tanácsadói feladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Folyt. a II.1.4)-ből:
- az organizáció és kivitelezési tervdokumentáció, ütemtervek véleményezése és koordinálása,
építéstechnológiai igények,
szempontok azonosításával egyidejűleg javaslattétel megadása;
- amennyiben készülnek, akkor az ideiglenes létesítményeket, segédszerkezeteket tartalmazó tervek,
továbbá a nem végleges
létesítményre vonatkozó fázistervek ellenőrzése;
- egyes szakágak tervei közötti esetleges ellentmondások feltárása, kiszűrése, az ellentmondások
megszüntetéséhez szükséges
módosító javaslatok megtétele;
- a közművek vonatkozásában a hatóságokkal és a tervezési programban meghatározott egyéb
szereplőkkel történt
egyeztetéseken – megbízói jelzés alapján – részvétel az emlékeztetőinek ellenőrzése, a hatósági,
szakhatósági, közmű egyeztetések
és hozzájárulási folyamatok állandó nyomon követése, közműcégek, szakhatóságok igényeinek értékelése.
Nyertes AT a tervellenőrzéssel érintett adott Tervdokumentáció jellegétől függően köteles teljes körű
független költségszakértői
feladatot is ellátni. Feladata különösen:
- Tervező által alkalmazott tételrend, tétel megnevezés és a tétel tartalma ellenőrzése, egyes tételeknél
eltérő tartalom esetén
javaslattételi kötelezettség.
- Tervező által elkészített engedélyezési tervek alapján, a tervezési szakaszhoz igazodó becsült beruházási
költségek
meghatározása szakáganként, létesítményenként és ütemenként elkülöníthetően számítással
alátámasztva, a Tervezőtől független
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árképzés útján, azaz költséginformáció átadása a Megbízó rendelkezésére.
- A kiviteli tervek és a projekt kivitelezésére irányuló külön közbeszerzési eljárások esetén a Tervező által
megadott árazatlan
költségvetési kiírás és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alcikkely 28. § (1) alapján a
beszerzés tárgyára vonatkozó
becsült érték megfelelő alaposságának ellenőrzése, valamint a Tervező által készített árazatlan és árazott
költségvetési kiírás formai
és tartalmi megfelelőségének ellenőrzése és a Tervezőtől független költségvetés elkészítése.
- A Tervező által készített tervezői költségbecslések megalapozottságának ellenőrzése minden esetben,
ennek összehasonlítása a
független költségszakértői költségbecsléssel (Excel táblázat formátumban) valamint az alkalmazott
műszaki megoldások
összehasonlítása a becsült költségek tekintetében.
Nyertes AT-nek tervvéleményezési feladatának részeként jelentést kell készítenie a Műszaki
Diszpozícióban szereplő követelmények
alapján, illetve részt kell vennie az egyeztetéseken, kooperációkon, továbbá szakvéleményt kell készítenie.
A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció)
találhatóak.
Nyertes Ajánlattevő:
Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.
Adószáma: 12344709-2-41
Az ellenszolgáltatás összege:
Nettó ajánlati ár (átalánydíj) (nettó Ft): 47 500 000 Ft
Az ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 1033 Budapest Hévízi út 3/A.;
Adószáma: 12344709-2-41
2. 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 2. em.;
Adószáma: 13450027-2-43
3. UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest Csóka utca 7-13;
Adószáma: 10554885-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (16111/2022)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15813743215
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szszbmk.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: SzSzBMK - Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001192632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

376

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és tárak beszerzése adásvételi szerződés keretében 3 részben az
alábbiak szerint:
1. RÉSZ: Egyszerhasználatos varrógépek nyitott gyomor-nyelőcső műtétekhez:összesen 13 db terméktétel
(összesen 508 db termék + 20% opció) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
2. RÉSZ: Egyszerhasználatos varrógépek nyitott rectum-vastagbél műtétekhez:összesen 10 db terméktétel
(összesen 115 db termék + 20% opció) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
3. RÉSZ: Egyszerhasználatos varrógépek laparoscopos vastagbél műtétekhez:összesen 7 db terméktétel (összesen
82 db termék + 20% opció) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő minden tétel esetében steril termékre kér ajánlatot.
Valamennyi termék esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a termékek leszállítása az
Ajánlatkérőnél létesített konszignációs raktárba helyezés útján.
Elvárt sterilitási idő: 24 hónap azzal, hogy a konszignációs raktárban bármely időpillanatban csak olyan termék
lehet, mely tekintetében még legalább 24 hónap sterilitási idő rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri, az elvárt konszignációs mennyiség az"Ártáblázat"-ban
(specifikációban) került meghatározásra, részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatóak.
A pontos mennyiségi adatok és a részletes specifikáció a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
részét képező "Ártáblázat"-ban (specifikációban)kerültek meghatározásra. Az "Ártáblázat"-ban (specifikációban)
megjelölt mennyiségek 1 évre (12 hónapra) szükséges mennyiségek (alapmennyiség).
Kizárólag az adott rész egészére (az adott RÉSZ specifikációban meghatározott összmennyiségére vonatkozóan),
azaz valamennyi terméktételre együttesen lehet részajánlatot tenni. Az adott rész további részekre nem bontható
(az adott részen belüli egyes terméktételekre önállóan, azaz külön-külön nem tehető ajánlat).
Egy vagy több részre önállóan (külön-külön) is tehető ajánlat, az adott részre meghatározott összmennyiség
vonatkozásában. A beszerzés tárgyának meghatározása körében irányadóak a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 46.§ (3) bekezdésének rendelkezései („vagy azzal egyenértékű”).
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)
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II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek nyitott gyomor-nyelőcső műtétekhez
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.) és alábbi telephelyei:
- 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.;
- 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és tárak beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbi
mennyiségben:
1. RÉSZ: Egyszerhasználatos varrógépek nyitott gyomor-nyelőcső műtétekhez: összesen 13 db terméktétel
(összesen 508 db termék + 20% opció) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő minden tétel esetében steril termékre kér ajánlatot.
Valamennyi termék esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a termékek leszállítása az
Ajánlatkérőnél létesített konszignációs raktárba helyezés útján.
Elvárt sterilitási idő: 24 hónap azzal, hogy a konszignációs raktárban bármely időpillanatban csak olyan termék
lehet, mely tekintetében még legalább 24 hónap sterilitási idő rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri, az elvárt konszignációs mennyiség az"Ártáblázat"-ban
(specifikációban) került meghatározásra, részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatóak.
A pontos mennyiségi adatok és a részletes specifikáció a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
részét képező "Ártáblázat"-ban (specifikációban) kerültek meghatározásra. Az "Ártáblázat"-ban (specifikációban)
megjelölt mennyiségek 1 évre (12 hónapra) szükséges mennyiségek (alapmennyiség).
Kizárólag az adott rész egészére (az adott RÉSZ specifikációban meghatározott összmennyiségére vonatkozóan),
azaz valamennyi terméktételre együttesen lehet részajánlatot tenni. Az adott rész további részekre nem bontható
(az adott részen belüli egyes terméktételekre önállóan, azaz külön-külön nem tehető ajánlat).
Egy vagy több részre önállóan (külön-külön) is tehető ajánlat, az adott részre meghatározott összmennyiség
vonatkozásában.
A beszerzés tárgyának meghatározása körében irányadóak a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
46.§ (3) bekezdésének rendelkezései („vagy azzal egyenértékű”).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.) 1.tétel esetében: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógép esetében
(igen/nem) 3
2 3.) 1.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem) 3
3 4.) 2.tétel esetében: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógép esetében (igen/nem) 3
4 5.) 2.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem) 3
5 6.) 3.tétel esetében: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógép esetében (igen/nem) 3
6 7.) 3.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem) 3
7 8.) 4.tétel esetében: A kés a gépben van (igen/nem) 3
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8 9.) 4.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött gépek
esetében (igen/nem) 3
9 10.) 5.tétel esetében: Mindkét oldalra fordítható elsütő kar a tárban (igen/nem) 3
10 11.) 5.tétel esetében: Kés a tárban (igen/nem) 3
11 12.) 5.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött
gépek esetében (igen/nem) 3
12 13.) 6.tétel esetében: Két db külön, záró- és elsütőkar megléte a gépek esetében (igen/nem) 3
13 14.) 6.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött
gépek esetében (igen/nem) 3
14 15.) 7.tétel esetében: Két db külön, záró- és elsütőkar megléte a gépek esetében (igen/nem) 3
15 16.) 7.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött
gépek esetében (igen/nem) 3
16 17.) 8.tétel esetében: 3D perec formára záródó kapcsok (igen/nem) 3
17 18.) 8.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral
töltött gépek esetében (igen/nem) 3
18 19.) 9.tétel esetében: 3D perec formára záródó kapcsok (igen/nem) 3
19 20.) 9.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral
töltött gépek esetében (igen/nem) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában alapmennyiségként rögzített mennyiségű
termék megrendelésére vállal kötelezettséget. A felhívás II.2.4) pontjában opciós mennyiségként
megjelölt db számú, ajánlatkérő által a rész tárgyát képező termékek közül szabadon választott termék
megrendelésére Ajánlatkérő a saját kizárólagos döntése alapján, az általa meghatározott mennyiségben –
akár csak egy darab vonatkozásában is – jogosult.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pont szerinti „ÁR”: nettó ajánlati ár forintban, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen.
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek nyitott rectum-vastagbél műtétekhez
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u.
68.) és alábbi telephelyei:
- 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.;
- 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és tárak beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbi
mennyiségben:
2. RÉSZ: Egyszerhasználatos varrógépek nyitott rectum-vastagbél műtétekhez: összesen 10 db terméktétel
(összesen 115 db termék + 20% opció) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
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Ajánlatkérő minden tétel esetében steril termékre kér ajánlatot.
Valamennyi termék esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a termékek leszállítása az
Ajánlatkérőnél létesített konszignációs raktárba helyezés útján.
Elvárt sterilitási idő: 24 hónap azzal, hogy a konszignációs raktárban bármely időpillanatban csak olyan termék
lehet, mely tekintetében még legalább 24 hónap sterilitási idő rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri, az elvárt konszignációs mennyiség az"Ártáblázat"-ban
(specifikációban) került meghatározásra, részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatóak.
A pontos mennyiségi adatok és a részletes specifikáció a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
részét képező "Ártáblázat"-ban (specifikációban) kerültek meghatározásra. Az "Ártáblázat"-ban (specifikációban)
megjelölt mennyiségek 1 évre (12 hónapra) szükséges mennyiségek (alapmennyiség).
Kizárólag az adott rész egészére (az adott RÉSZ specifikációban meghatározott összmennyiségére vonatkozóan),
azaz valamennyi terméktételre együttesen lehet részajánlatot tenni. Az adott rész további részekre nem bontható
(az adott részen belüli egyes terméktételekre önállóan, azaz külön-külön nem tehető ajánlat).
Egy vagy több részre önállóan (külön-külön) is tehető ajánlat, az adott részre meghatározott összmennyiség
vonatkozásában.
A beszerzés tárgyának meghatározása körében irányadóak a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
46.§ (3) bekezdésének rendelkezései („vagy azzal egyenértékű”).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.) 1.tétel esetében: Az üllő tartó applikátor megléte (igen/nem) 3
2 3.) 2.tétel esetében: Külön záró és elsütő kar (igen/nem) 3
3 4.) 3.tétel esetén: Külön záró és elsütő kar (igen/nem) 3
4 5.) 4.tétel esetében: Külön záró és elsütő kar (igen/nem) 3
5 6.) 5.tétel esetében: A kés a gépben van (igen/nem) 3
6 7.) 5.tétel esetében: Varratvonal hosszúsága (55-60 mm között) (Előny a hosszabb) 3
7 8.) 6.tétel esetében: A kés a gépben van (Igen/nem) 3
8 9.) 6.tétel esetében: Varratvonal hosszúsága (75-80 mm között) (Előny a hosszabb) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában alapmennyiségként rögzített mennyiségű
termék megrendelésére vállal kötelezettséget. A felhívás II.2.4) pontjában opciós mennyiségként
megjelölt db számú, ajánlatkérő által a rész tárgyát képező termékek közül szabadon választott termék
megrendelésére Ajánlatkérő a saját kizárólagos döntése alapján, az általa meghatározott mennyiségben –
akár csak egy darab vonatkozásában is – jogosult.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pont szerinti „ÁR”: nettó ajánlati ár forintban, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen.
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek laparoscopos vastagbél műtétekhez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33141120-7
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NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.) és alábbi telephelyei:
- 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.;
- 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és tárak beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbi
mennyiségben:
3. RÉSZ: Egyszerhasználatos varrógépek laparoscopos vastagbél műtétekhez: összesen 7 db terméktétel (összesen
82 db termék + 20% opció) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő minden tétel esetében steril termékre kér ajánlatot.
Valamennyi termék esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a termékek leszállítása az
Ajánlatkérőnél létesített konszignációs raktárba helyezés útján.
Elvárt sterilitási idő: 24 hónap azzal, hogy a konszignációs raktárban bármely időpillanatban csak olyan termék
lehet, mely tekintetében még legalább 24 hónap sterilitási idő rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő konszignációs raktárkészlet biztosítását kéri, az elvárt konszignációs mennyiség az "Ártáblázat"-ban
(specifikációban) került meghatározásra, részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatóak.
A pontos mennyiségi adatok és a részletes specifikáció a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
részét képező "Ártáblázat"-ban (specifikációban) kerültek meghatározásra. Az "Ártáblázat"-ban (specifikációban)
megjelölt mennyiségek 1 évre (12 hónapra) szükséges mennyiségek (alapmennyiség).
Kizárólag az adott rész egészére (az adott RÉSZ specifikációban meghatározott összmennyiségére vonatkozóan),
azaz valamennyi
terméktételre együttesen lehet részajánlatot tenni. Az adott rész további részekre nem bontható (az adott részen
belüli egyes
terméktételekre önállóan, azaz külön-külön nem tehető ajánlat).
Egy vagy több részre önállóan (külön-külön) is tehető ajánlat, az adott részre meghatározott összmennyiség
vonatkozásában.
A beszerzés tárgyának meghatározása körében irányadóak a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
46.§ (3)
bekezdésének rendelkezései („vagy azzal egyenértékű”).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.) 1.tétel esetében: A kés egyirányban mozog (igen/nem) 3
2 3.) 1.tétel esetében: A kapcsok darabszáma minimum 45 db (igen/nem) 3
3 4.) 2.tétel esetében: A kés egyirányban mozog (igen/nem) 3
4 5.) 2.tétel esetében: A kapcsok darabszáma minimum 48 db (igen/nem) 3
5 6.) 3.tétel esetében: Elsütést aktiváló gomb megnyomása előtt a gép fogó funkcióban használható
kizárólag a záró kar mozgatásával (igen/nem) 3
6 7.) 3a.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem) 3
7 8.) 3b.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem) 3
8 9.) 3c.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem) 3
9 10.) 3d.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában alapmennyiségként rögzített mennyiségű
termék megrendelésére vállal kötelezettséget. A felhívás II.2.4) pontjában opciós mennyiségként
megjelölt db számú, ajánlatkérő által a rész tárgyát képező termékek közül szabadon választott termék
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megrendelésére Ajánlatkérő a saját kizárólagos döntése alapján, az általa meghatározott mennyiségben –
akár csak egy darab vonatkozásában is – jogosult.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pont szerinti „ÁR”: nettó ajánlati ár forintban, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen.
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 105 - 292867
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Varrógépek nyitott gyomor-nyelőcső műtétekhez
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 - 010566 (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: 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:
(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: Varrógépek nyitott rectum-vastagbél műtétekhez
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 - 010566 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Varrógépek laparoscopos vastagbél műtétekhez
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 - 010566 (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
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredménye:
Az 1. rész (Varrógépek nyitott gyomor-nyelőcső műtétekhez) tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontja alapján arra való tekintettel, hogy tárgyi rész vonatkozásában kizárólag egy
ajánlat került benyújtásra.;
A 2. rész (Varrógépek nyitott rectum-vastagbél műtétekhez) tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontja alapján arra való tekintettel, hogy tárgyi rész vonatkozásában kizárólag egy
ajánlat került benyújtásra.;
A 3. rész (Varrógépek laparoscopos vastagbél műtétekhez) tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontja alapján arra való tekintettel, hogy tárgyi rész vonatkozásában kizárólag egy
ajánlat került benyújtásra.
2.) A Kbt. 41/C. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 41/C. (1) bekezdés d) pontja alapján a
termékminták
(mintapéldányok) benyújtása közvetlenül vagy postai úton történt, azaz a termékminták benyújtására
vonatkozó ajánlatkérői előírásra
tekintettel az eljárás során szükséges volt az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használata. Fizikai
termékminta benyújtására az
EKR rendszeren keresztül nincs lehetőség.
2) Ajánlattevők adatai és megajánlásaik (az ajánlatok bírálatára nem került sor):
1. rész (Varrógépek nyitott gyomor-nyelőcső műtétekhez)
- Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1123 Budapest
Nagyenyed Utca 8-14.;
10495177244)
1.) Nettó ajánlati ár forintban, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen: 37 588 674
2.) 1.tétel esetében: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógép esetében (igen/nem): Igen
3.) 1.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem): Igen
4.) 2.tétel esetében: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógép esetében (igen/nem): Igen
5.) 2.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem):
Igen
6.) 3.tétel esetében: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógép esetében (igen/nem): Igen
7.) 3.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem):
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Igen
8.) 4.tétel esetében: A kés a gépben van (igen/nem): Igen
9.) 4.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött gépek
esetében (igen/nem): Igen
10.) 5.tétel esetében: Mindkét oldalra fordítható elsütő kar a tárban (igen/nem): Igen
11.) 5.tétel esetében: Kés a tárban (igen/nem): Igen
12.) 5.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött gépek
esetében (igen/nem): Igen
13.) 6.tétel esetében: Két db külön, záró- és elsütőkar megléte a gépek esetében (igen/nem): Igen
14.) 6.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött gépek
esetében (igen/nem): Igen
15.) 7.tétel esetében: Két db külön, záró- és elsütőkar megléte a gépek esetében (igen/nem): Igen
16.) 7.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárral töltött gépek
esetében (igen/nem): Igen
17.) 8.tétel esetében: 3D perec formára záródó kapcsok (igen/nem): Igen
18.) 8.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem):
Igen
19.) 9.tétel esetében: 3D perec formára záródó kapcsok (igen/nem): Igen
20.) 9.tétel esetében: Kapocs alapanyag: Titánium - Vanádium -Alumínium ötvözet a tárak és tárral töltött
gépek esetében (igen/nem):
Igen
2. rész (Varrógépek nyitott rectum-vastagbél műtétekhez)
- STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7624 Pécs Attila Utca 3.;
24783369202)
1.) Nettó ajánlati ár forintban, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen: 5 131 000
2.) 1.tétel esetében: Az üllő tartó applikátor megléte (igen/nem): Igen
3.) 2.tétel esetében: Külön záró és elsütő kar (igen/nem): Igen
4.) 3.tétel esetén: Külön záró és elsütő kar (igen/nem): Igen
5.) 4.tétel esetében: Külön záró és elsütő kar (igen/nem): Igen
6.) 5.tétel esetében: A kés a gépben van (igen/nem): Igen
7.) 5.tétel esetében: Varratvonal hosszúsága (55-60 mm között) (Előny a hosszabb): 60
8.) 6.tétel esetében: A kés a gépben van (Igen/nem): Igen
9.) 6.tétel esetében: Varratvonal hosszúsága (75-80 mm között) (Előny a hosszabb): 80
3. rész (Varrógépek laparoscopos vastagbél műtétekhez)
- Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest Bocskai Út 134-146;
12070907243)
1.) Nettó ajánlati ár forintban, a 12 havi szerződéses alapmennyiségre összesen: 5 846 000
2.) 1.tétel esetében: A kés egyirányban mozog (igen/nem): Igen
3.) 1.tétel esetében: A kapcsok darabszáma minimum 45 db (igen/nem): Igen
4.) 2.tétel esetében: A kés egyirányban mozog (igen/nem): Igen
5.) 2.tétel esetében: A kapcsok darabszáma minimum 48 db (igen/nem): Igen
6.) 3.tétel esetében: Elsütést aktiváló gomb megnyomása előtt a gép fogó funkcióban használható
kizárólag a záró kar mozgatásával
(igen/nem): Igen
7.) 3a.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem): Igen
8.) 3b.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem): Igen
9.) 3c.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem): Igen
10.) 3d.tétel esetében: Előny a belülről kifelé növekvő magasságú kapocssorok megléte (igen/nem): Igen
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

Uzsoki Utcai Kórház (16266/2022)
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: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15492674242
Postai cím: Uzsoki Utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzere Andrea
Telefon: +36 14673744
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uzsoki.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 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: Szemészeti műlencsék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001723252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

389

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elnevezés:
Adásvételi keretszerződés szemészeti műlencsék beszerzésére 11 részben.
Tárgy:
Összesen 2 600 db – a műszaki leírásban specifikált – szemészeti műlencse beszerzés 11 részben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 62865000,00 (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: Szemészeti műlencse I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
350 darab heparin bevonatos, hidrofób akril alapanyagú, egytestű, aszférikus hajlítható hátsó csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 70 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
400 darab hidrofil/hidrofób akril alapanyagú, egytestű, extrém széles dioptia tartományú, hajlítható hátsó csarnok
műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 80 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
150 darab hidrofób akril alapanyagú, háromtestű, szférikus, lencsetokba és a sulcus ciliarisba is ültethető hajlítható
hátsó csarnok műlencse.
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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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 30 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse IV.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 darab hidrofób akril alapanyagú, kétkezes, csavaros injektorral implantálható, egytestű, hajlítható hátsó
csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 50 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse V.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
200 darab hidrofób akril alapanyagú, PMMA haptikájú, egytestű kiképzésű, kétkezes, csavaros injektorral
implantálható, hajlítható hátsó csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 40 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse VI.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
350 darab sárga szűrővel ellátott, hidrofób akril alapanyagú, egytestű, hajlítható hátsó csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 70 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szemészeti műlencse VII.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

393

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
200 darab hidrofil akril alapanyagú, hidrofób felületi tulajdonságokkal rendelkező, széles haptikájú, bitorikus,
aszférikus, nagy dioptria tartományú, hajlítható hátsó csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 40 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse VIII.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
100 darab hidrofil/hidrofób kopolimer alapanyagú, tórikus, aszférikus, széles dioptria tartományú, hajlítható hátsó
csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 20 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse IX.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
50 darab sárga szűrővel ellátott hidrofób akril alapanyagú, tórikus, aszférikus, hajlítható hátsó csarnok műlencse.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 10 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse X.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
500 darab hidrofób akril egyfókuszú egytestű szemlencse, injektorba előretöltött műlencse.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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 igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 100 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szemészeti műlencse XI.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
50 darab hidrofób akril egyfókuszú, tórikus egytestű szemlencse, előretöltött beszerzése.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés megengedett (opció). Amennyiben
egy (vagy akár a teljes) mennyiségnél a fenti + 20%-os eltérés tört számot eredményez, úgy ajánlatkérő
minden esetben lefelé kerekít;
+ 10 darab.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 101162
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Szemészeti műlencse I.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 003244 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szemészeti műlencse II.
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:
2022/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10253993213
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17736960,00

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

398

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13120000,00
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: 3 Elnevezés: Szemészeti műlencse III.
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:
2022/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057944243
Postai cím: Bokréta Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: tender@opc.hu
Telefon: +36 304748446
Internetcím(ek): (URL) www.opc.hu
Fax: +36 14564068
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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: 6198000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4800000,00
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: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Szemészeti műlencse IV.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/21 (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: OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057944243
Postai cím: Bokréta Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: tender@opc.hu
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Telefon: +36 304748446
Internetcím(ek): (URL) www.opc.hu
Fax: +36 14564068
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11400000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9225000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Szemészeti műlencse V.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 003244 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 6 Elnevezés: Szemészeti műlencse VI.
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:
2022/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11888048243
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat.hungary@alcon.com
Telefon: +36 703724312
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: 16464000,00

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

402

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13615000,00
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 7 Elnevezés: Szemészeti műlencse VII.
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:
2022/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10548756213
Postai cím: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Internetcím(ek): (URL) www.zeiss.hu
Fax: +36 23802802

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

403

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14982000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12580000,00
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: 6 Rész száma: 8 Elnevezés: Szemészeti műlencse VIII.
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:
2022/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10253993213
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
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Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7431000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6195000,00
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: 7 Rész száma: 9 Elnevezés: Szemészeti műlencse IX.
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:
2022/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11888048243
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelszolgalat.hungary@alcon.com
Telefon: +36 703724312
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: 4026000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3330000,00
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Szemészeti műlencse X.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 003244 (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: 11 Elnevezés: Szemészeti műlencse XI.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 003244 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

407

(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:
I. Eredménytelenségi okok:
1. rész:
A közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
5. rész:
A közbeszerzési eljárás 5. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.;
10. rész:A közbeszerzési eljárás 10. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.;
11. rész:
A közbeszerzési eljárás 11. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
II. Ajánlattevők:
1. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Carl Zeiss Technika Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.
10548756-2-13
2. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
10253993-2-13
3. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
1094 Budapest, Bokréta utca 7-9.
12057944-2-43
4. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Intravision Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
14717060-2-41
OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
1094 Budapest, Bokréta utca 7-9.
12057944-2-43
5. rész:
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Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Intravision Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
14717060-2-41
6. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
11888048-2-43
7. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Carl Zeiss Technika Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.
10548756-2-13
8. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
10253993-2-13
9. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Intravision Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
14717060-2-41
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
11888048-2-43
10. rész:
A 10. közbeszerzési rész vonatkozásában nem érkezett ajánlat.
11. rész:
A 11. közbeszerzési rész vonatkozásában nem érkezett ajánlat.
III. Nyertes ajánlattevők:
2. rész:
Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
10253993-2-13
3. rész:
OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
1094 Budapest, Bokréta utca 7-9.
12057944-2-43
4. rész:
OPC Szemészeti Termék Központ Kft.
1094 Budapest, Bokréta utca 7-9.
12057944-2-43
6. rész:
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
11888048-2-43
Alvállalkozó:
UPS Healthcare Hungary Zrt., 2040 Budaörs, Vasút utca 13., tevékenység: szállítás
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7. rész:
Carl Zeiss Technika Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.
10548756-2-13
8. rész:
Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
10253993-2-13
9. rész:
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
11888048-2-43
Alvállalkozó:
UPS Healthcare Hungary Zrt., 2040 Budaörs, Vasút utca 13., tevékenység: szállítás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

410

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16017/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.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/EKR000542672022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rábel Gábor
Telefon: +36 75507649
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000542672022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos és irányítástechn.-i tervek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000542672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos és irányítástechnikai szakterület terveinek karbantartása (2023-2025)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos és irányítástechn.-i tervek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:
8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata az ajánlatkérő (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) villamos és irányítástechnikai szakterület a
nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 1/2022. (IV.29.) OAH* rendelet 34. §-ában előírt ABOS** szerinti 2 biztonsági osztályba sorolt 1-4. blokki
terveinek rendszeres karbantartása (olvashatatlan tervek teljes olvashatóvá tétele, a hiányzó tervek pótlásának
elvégzése számítógépen (megvalósulási tervek elkészítése), tervhibák megszüntetése, CAD alapú tervek
ellenőrzése és módosítása, a tervmódosítások elvégzése) a tervdokumentáció megfelelő szinten tartása
érdekében, elősegítve ezzel az ajánlatkérő üzemeltetési és karbantartási tevékenységét:
* Országos Atomenergia Hivatal
** Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS)
1. Olvashatatlan tervek teljes olvashatóvá tétele
A nehezen, vagy egyáltalán nem olvasható villamos és irányítástechnikai tervek teljes olvashatóvá tételének
módja a terv újrarajzolása áramútterv esetén AXSYS.Engine szoftverrel, szerelési terv esetén AutoCAD vagy
AXSYS.Engine szoftverrel.
2. Hiányzó tervek pótlása (megvalósulási tervek készítése)
A Megrendelő dokumentációtárából hiányzó, a Megrendelő karbantartó és üzemviteli szervezeteinél sem
fellelhető villamos és irányítástechnikai tervek pótlása (megvalósulási tervek elkészítése) helyszíni felmérés
alapján a már megvalósításra került technológiai berendezésekre.
3. Tervhiba megszüntetése
A tervhiba bejelentőn átadott tervprobléma felszámolása az összes kapcsolódó tervfajtán (beleértve, de nem
kizárólag az áramútterv, a sorkapocs-terv, a huzalozási terv, a homlokkép-terv, kábelnapló, elvi séma).
4. CAD alapú tervek ellenőrzése és módosítása
Az AXSYS.Engine és/vagy AutoCAD tervező rendszerrel elkészült és időközben nem aktualizált áramúttervek
ellenőrzése az érvényes papír alapú tervekhez képest (ideiglenes törzspéldány). Az AXSYS.Engine adatbázis
karbantartása a módosítások alapján.
5. Tervmódosítások elvégzése
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A meghatározott tervek ajánlatkérő által külön az Eseti munkamegrendelő lapon megrendelt lehívásaiban
megadott utasítása szerinti pótlása (megvalósulási tervek elkészítése), vagy módosítása.
6. A közbeszerzés tervezett teljes terjedelme:
Sorsz. - Szakterület - Feladat - Tervezett mennyiség (db)
1. - Irányítástechnika - Hiányzó tervek pótlása (megvalósulási tervek elkészítése) A0 méretben - 3 db
2. -Villamostechnika - Olvashatatlan tervek teljes olvashatóvá tétele. Tervek újrarajzolása AutoCad szoftverrel, A3
méretben - 40 db
3. -Villamostechnika - Olvashatatlan tervek teljes olvashatóvá tétele. Tervek újrarajzolása AutoCad szoftverrel, A0
méretben - 2 db
4. - Villamostechnika - Hiányzó tervek pótlása (megvalósulási tervek elkészítése). Áramútterv elkészítése
Axsys.Engine rendszerben, A3 méretben - 3.900 db
5. -Villamostechnika - Tervhiba megszüntetése. Áramútterv módosítása Axsys.Engine rendszerben, A3 méretben 5.200 db
6. -Villamostechnika - - Tervhiba megszüntetése. Meglévő tervek javítása AutoCad és/vagy RasterDesign
szoftverrel, A3 méretben - 330 db
7. - Villamostechnika - Tervhiba megszüntetése. Meglévő tervek javítása AutoCad és/vagy RasterDesign
szoftverrel, A0 méretben - 20 db
8. - CAD alapú tervek ellenőrzése és módosítása. Áramút-terv módosítása Axsys.Engine és/vagy AutoCad
rendszerben, A3 méretben - 3.350 db
Ajánlatkérő érték alapú keretszerződést köt 350.000.000,- Ft keretösszegben összesen tervezetten 12.845 db
számban, a részvételi felhívás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont 6. alpont táblázatában szereplő részletezés
szerint.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretszerződés keretösszegének 70%-ával megegyező összegű keretösszeg
felhasználására. A mennyiségek és az évek közötti átjárhatóság megengedett a keretösszeg erejéig.
7. A feladat teljesítésének módját a szerződéstervezet 5.2 pontja tartalmazza.
8. Műszaki minimumkövetelmények:
Az ajánlatkérő adatbázisában szereplő tervek AutoCAD 2018, vagy AutoCAD Raster Design szoftverekkel
készültek, ezért az ajánlattevőnek a kompatibilitás érdekében a teljesítés során a feladatot
- AutoCAD 2018. szoftverlicenccel vagy annak újabb verziójával,
- AutoCAD Raster Design szoftverlicenccel, vagy annak újabb verziójával
kell teljesítenie.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) és a
szerződéstervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás időtartama a teljesítés időpontjától számítva, hónapokban megadva
(minimum 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a
futamidő végéig, úgy ajánlatkérő jogosult meghosszabbítani a szerződés hatályát további 6 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket
a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési
eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
VI.3) További információk pont folytatása:
11. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésre tekintettel jelen eljárásban fenntartja annak lehetőségét, hogy az első
ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával
és értékelésével befejezi az eljárást.
12. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki a részvételi felhívásban és a Közbeszerzési
Dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti,
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
13. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
14. A részvételi felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban írt 1 hónap alatt ajánlatkérő 30
naptári napot ért, amelyet a tárgyalásos eljárásra tekintettel a végleges ajánlat benyújtásának időpontjától kell
számítani.
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
16. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont.
Sorsz. - Részszempont - Súlyszám - Értékelési módszer
1. - Nettó ajánlati ár - 95 - Fordított arányosítás
2. - A jótállás időtartama a teljesítés időpontjától számítva, hónapokban megadva (minimum 24 hónap) - 5 Hasznossági függvény
17. Ajánlatkérő a Kbt. 2. §-a szerinti alapelveknek és a Kbt. 88. § (6) bekezdésben előírtaknak való megfelelés
céljából tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a szerződéses minimumkövetelményeken kívül az összes
szerződéses feltételről lehetséges tárgyalni, pl. az alábbi szerződéses feltételekről (de nem kizárólagosan ezekről
a feltételekről) azzal, hogy a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalma az ajánlatkérő által javasolt
feltételeket tartalmazza: felelősségi rendelkezések, kötbérfeltételek, árkövetés, fizetési feltételek, szellemi
alkotásokkal kapcsolatos feltételek, határidők, dokumentumok elkészítésével kapcsolatos feltételek, lehívással
kapcsolatos feltételek.
18. A nukleáris minősítési eljárással kapcsolatos információk
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Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a nukleáris minősítés megszerzésére irányuló minősítési
eljárás időtartama a minősítési kérelem kézhezvételétől számítva átlagosan 20 munkanap, ezért ha a gazdasági
szereplő nem rendelkezik az előírt nukleáris minősítéssel, az ajánlattevő a minősítés megindítására vonatkozó
kérelmét legkésőbb az ajánlatával együtt nyújtsa be.
19. A jelen felhívásban, ill. a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.
20. Bármely gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, de a Kbt.85. § (1) bek. alapján a (közös)
részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
21. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2022.09.27.
22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2022.09.30.
23. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022.12.29.
24. FAKSZ: Czakói-Zakar Bernadett, lajstromszáma: 01002
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a Közbeszerzési Műszaki Leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően
a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a
(közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy
vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén – a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
• Ha a (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó személy vagy szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi
jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt.
67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o)
pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdés a)-j) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása,
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok
egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
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Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró
okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos
határidő kitűzésével, ha a bírálat során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmára vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához
egyéb okból szükséges.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. §-ában 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:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a (közös) részvételre
jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
nem készített AXSYS.Engine és/vagy AutoCAD vagy azzal egyenértékű szoftver alkalmazásával legalább
5000 db villamos és/vagy irányítástechnikai kiviteli tervlapot és/vagy megvalósulási tervlapot, amelyből
legalább 3000 db lap AXSYS.Engine vagy azzal egyenértékű szoftver felhasználásával készült.
Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik legalább:
- M2/1 2 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, akik külön-külön AXSYS.Engine, vagy azzal
egyenértékű szoftver alkalmazásával villamos és/vagy irányítástechnikai szakterületen végzett kiviteli
tervezési és/vagy megvalósulási tervkészítési feladatokra vonatkozóan 3 éves (36 hónapos) szakmai
tapasztalattal rendelkeznek,
- M2/2 2 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, akik külön-külön AutoCAD, vagy azzal egyenértékű
szoftver alkalmazásával villamos és/vagy irányítástechnikai szakterületen végzett kiviteli tervezési és/
vagy megvalósulási tervkészítési feladatokra vonatkozóan 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal
rendelkeznek.
A további részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AK, összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdésével, az EEKD-ban megjelölte, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen
feltüntetnie.
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Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező igazolást nyújt be a részvételi jelentkezéssel együtt,
akkor annak az értékelését az ajánlatkérő az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott
dokumentumokkal együtt végzi el.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolniuk kell a meghatalmazást
tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az
EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett
nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitást nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet /Kbt.
65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is/.
Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által
kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,
amelyekre tekintettel az adott gazdasági szereplőt/kapacitást nyújtó szervezetet a részvételre jelentkező
igénybe kívánja venni az alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező/ajánlattevő részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések – az ajánlattételi szakaszban az ajánlatok - bírálata során
kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan vagy az
ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges, bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett részvételre jelentkezőt – az ajánlattételi szakaszban az
ajánlattevőt -, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti [Kbt. 69. § (7) bekezdés].
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza,
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) és b) pontjaira, valamint a 21. § (3a) bekezdés
a) pontjára, valamint a 22. § (1), (2) és (5) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is
eljárhat.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdés alapján
amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés részeként megtenni. Ha a Közbeszerzési Dokumentum - az EKR elektronikus űrlapjain kívül nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell
megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek,
illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező részére
szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
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A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési és szabályszegési kötbér. Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti
teljesítés alapján benyújtott számlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki.
[a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján.]
A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, és a kifizetések is forintban történnek.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1/a) A szerződéskötés feltétele, hogy azon a gazdasági szereplők, akiknek a szerződéses kötelezettségeik
teljesítéséhez szükséges, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzenek a nukleáris létesítmények
nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH
rendelet szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi
Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 2 biztonsági osztályba sorolt villamos és/vagy irányítástechnikai
rendszerek és rendszerelemek átalakításával összefüggően tervezési feladatok végzésére szóló minősítéssel (ABOS
minősítés).
A nukleáris minősítés megszerzésére vonatkozó követelmények a "FEL005 Szállítók nukleáris biztonság
szempontú minősítése" eljárásrend FEL005_M01 Szállítókkal szemben támasztott követelmények mellékletében
a „Követelmények adott szállítóra való kiválasztása követelmény tulajdonságok szerint:” szakaszban és az A
és C Fejezetekben találhatóak. A FEL005_M01 dokumentumot az ajánlatkérő az EKR-ben bocsátja a gazdasági
szereplők rendelkezésére (Közbeszerzési dokumentáció menüpont, További közbeszerzési dokumentumok fül)
1/b) A szerződéskötés további feltétele, hogy az M2. pontban megnevezett szakemberek együttesen
rendelkezzenek Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, alábbi jogosultságokkal (a mindenkori aktuális besorolásnak megfelelően):
V- Építményvillamossági tervezési szakterület
EN-VI Villamosenergetikai építmények tervezési szakterület
EN-A Atomenergia építmények tervezése
2. A Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződéses feltételek minimumkövetelményei az
alábbiak:
a) A Szerződéstervezet 5.3 Üzemi Területre vonatkozó szabályok és 12 Üzemi Területre vonatkozó szabályszegési
kötbér pontjainak rendelkezései.
b) A Szerződéstervezet Üzemi Területre vonatkozó szabályok és Üzemi Területre vonatkozó szabályszegési kötbér
mellékleteinek (6. sz. melléklet és 7. sz. melléklet) rendelkezései.
A fenti 1. a) és b) pontok vállalására az ajánlatkérő az ajánlat részeként nyilatkozatot kér. A nyilatkozatban foglalt
vállalás megszegése a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131.
§ (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Továbbá a nyilatkozatban foglalt vállalás megszegése esetén az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bek. alapján mentesül
a szerződéskötési kötelezettsége alól az adott ajánlattevővel.
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A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentum 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
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/09/30 (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
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025. április
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:
II.1.6) 1A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerint közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlat-tétel lehetőségének
kizárását.
1. Rendelkezések, melyeket a gazdasági szereplőnek be kell tartani:
a) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKR rendelet)
alkalmazása
b) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
c) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
d) üzleti titok: Kbt. 44. § és EKR rendelet 11. § (4)
e) dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.
f) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
g) hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást
egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja
h) Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rend.13. §
i) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
3. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes
regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció
használatával. Az eljárás dokumentációja az érdeklődés jelzését követően válik a gazdasági szereplő
számára elérhetővé. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek – az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján – azt kell tekinteni, aki az
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. Nem tekinthető érdeklődő
gazdasági szereplőnek az, aki az eljárás iránti érdeklődését a fent írtaktól eltérően az EKR-en kívül (pl. email formájában, faxon, telefonon stb.) jelezte.
4. A részvételi jelentkezés, az ajánlattétel, az igazolások benyújtása és a teljesítés nyelve: magyar. Az
idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával
együtt nyújtandók be.
5. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek.-ben foglaltak
figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pont hatálya alá, valamint
a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét
arra, hogy az alkalmasság körében, azaz a III.1.1. és a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az
alkalmassági követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest.
6. Aláírási címpéldányok:
A (közös) részvételre jelentkező / ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről benyújtandó nyilatkozatokat az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében
a részvételi jelentkezéshez / ajánlathoz csatolni kell a (közös) részvételre jelentkező / ajánlattevő
és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban cégszerűen aláíró személyek
közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának
egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a
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külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási
címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű
másolatának benyújtása. Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott
meghatalmazás alapján meghatalmazott személy ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó
képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal,
aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási
minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) személy aláírás mintáját is
tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya.
7. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi
jelentkezésben – Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn
nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatukat benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
8. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az eljárás részvételi szakaszában nem nyújtottak
be a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést, vagy az eljárás ajánlattételi szakaszában
nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. (Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja).
9. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt az ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
10. Műszaki-szakmai ajánlat - előzetes tájékoztatás az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan
A műszaki-szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
10.1 A Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Műszaki leírás minimumkövetelménye (a
KML 6. Műszaki minimumkövetelmények pontja alapján), melyről az ajánlatkérő nem tárgyal:
Az ajánlatkérő adatbázisában szereplő tervek AutoCAD 2018, vagy AutoCAD Raster Design szoftverekkel
készültek, ezért az ajánlattevőnek a kompatibilitás érdekében a teljesítés során a feladatot
- AutoCAD 2018. szoftverlicenccel vagy annak újabb verziójával,
- AutoCAD Raster Design szoftverlicenccel, vagy annak újabb verziójával
kell teljesítenie.
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy a fenti (a KML 6. Műszaki
minimumkövetelmények pontjában szereplő) szoftvereket alkalmazza a teljesítés során: AutoCAD szoftver
és AutoCAD RasterDesign szoftver.
10.2 A műszaki-szakmai ajánlat további tartalma (nem minimumkövetelmény):
a) A Közbeszerzési Műszaki Leírásban meghatározott összes feladatra és feltételre vonatkozó részletes,
tételes leírás készítése úgy, hogy abból az összes feladat az előírt műszaki feltételeknek történő elvégzése
visszaellenőrizhető legyen.
b) Ajánlattevő nyilatkozata ajánlatkérő 000097V00002 kódszámú generáltervezői irányelvben szereplő
tartalmi és formai követelményeinek megismeréséről, elfogadásáról, valamint arról, hogy a teljesítés során
az abban foglaltaknak megfelelően jár el.
c) Ártáblázat.
Folytatás a II.2.14) További információ pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/02
14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
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:
2022/08/01 (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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ELMŰ Hálózati Kft. (16157/2022)
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: Darida Éva
Telefon: +36 309156303
E-mail: daridaeva.faksz@gmail.com
Fax: +36 12381829
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmuhalozat.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: AEK 1_projekt_Csepel-Észak_Őrmező_Érd alállomások
Hivatkozási szám: EKR000963512021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45232220-0

424
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen eljárás a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett és az 1.1. A) Részterület: Alállomások teljeskörű komplett építészeti és villamos kivitelezése
megnevezésű területen előminősített és az előminősítési rendszerbe felvett gazdasági szereplők részvételével
megindításra kerülő - a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 11.§ szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
Jelen közbeszerzési eljárás az alábbi előminősített részterületen kerül megindításra:
1.1. A) Részterület: Alállomások teljeskörű komplett építészeti és villamos kivitelezése
Jelen eljárás tárgya:
„AEK 1. projektcsomag: Csepel-Észak, Őrmező, Érd alállomások építészeti és villamos technológiai rekonstrukciója/
létesítése az ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területén”
Részajánlati területek:
1. részajánlati terület: Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukciója
2. részajánlati terület: Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítése
3. részajánlati terület: Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Az egyes részajánlati területen - azok eredményessége esetén - vállalkozási szerződések kerülnek megkötésre.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 3488126373 (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: Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területe
1. részajánlati terület: Csepel Észak alállomás: 1220 Budapest, Duna utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csepel Észak alállomás 1 db kapcsoló- és vezénylőépület komplett átépítés, 2 db 132 kV-os távvezetéki mező
komplett (építészet, primer, szekunder) átépítés, 1 db 132 kV-os sínbontó mező komplett (építészet, primer,
szekunder) átépítés a transzformátor alapok kivételével, 2 db transzformátor és csillagponti berendezés alap
valamint a hozzá tartozó lángvédő falak komplett építészeti felújítása, 2 db 132 kV-os transzformátor mező
komplett (építészet, primer, szekunder) átépítés, kerítés komplett átépítése, háziüzemi transzformátor komplett
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bontása, helyette BHTR állomás komplett telepítés, 10 db 4 cellás kiscsoportos fojtós leágazás kiépítése (fojtók
meglévő-megmaradónak tekintendők) a jelenlegi BFTO típ. kapcsolóberendezések bontása, 1 db 3 cellás
kiscsoportos fojtós leágazás kiépítése (fojtó beépítéssel) a jelenlegi BFTO típ. kapcsolóberendezés bontása,
transzformátor- és készülékszállító utak bontása, építése.
Fő CPV-kód: 45232220-0
Kiegészítő CPV-kód: 45200000-9; 45213250-0; 45315400-2; 45315500-3; 45315600-4
(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. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben (munkanapokon)
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez. 15
2 3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz - Elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései - RRF – 6.1.1. A rendelkezésre álló fedezet tervezetten 50%-ban fentiekben
megnevezett forrás, 50%-ban Ajánlatkérő saját forrása.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja T. Gazdasági szereplőket, hogy tárgyi részajánlati területeken a szerződés teljesítésre
rendelkezésre álló időintervallum az első munkaterület átadástól számítva a végteljesítésig:
1. részajánlati terület: ELMŰ Hálózati Kft., Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukciója: max. 1072 naptári
nap, azonban a teljesítésnek jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamon belül meg kell történnie.
II.2.1)
Elnevezés: Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területe
2. részajánlati terület: Őrmező alállomás: Budapest XI., Bazsalikom utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Őrmező alállomás 1 db kapcsoló- és vezénylőépület komplett létesítése, 1 db 6 mezős, 132 kV-os SF6
gázszigetelésű kapcsolóberendezés telepítése, 2 db 132/11 kV-os transzformátor és csillagponti berendezés alap
valamint lángvédő falak építése, 2 db 132/11 kV-os transzformátor és csillagponti berendezés telepítése, 22 cellás
11 kV-os kapcsolóberendezés létesítése, BHTR állomás komplett telepítés alállomási háziüzemi betápláláshoz, új
alállomási kerítés építése, készülékszállító út építése, közterületi szennyvízcsatorna építése.
Fő CPV-kód: 45232220-0
Kiegészítő CPV-kód: 45200000-9; 45213250-0; 45315400-2; 45315500-3; 45315600-4
(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 2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben (munkanapokon)
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez. 15
2 3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz - Elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései - RRF – 6.1.1. A rendelkezésre álló fedezet tervezetten 50%-ban fentiekben
megnevezett forrás, 50%-ban Ajánlatkérő saját forrása.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja T. Gazdasági szereplőket, hogy tárgyi részajánlati területeken a szerződés teljesítésre
rendelkezésre álló időintervallum az első munkaterület átadástól számítva a végteljesítésig:
2. részajánlati terület: ELMŰ Hálózati Kft., Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítés: max. 470 naptári nap, azonban
a teljesítésnek jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamon belül meg kell történnie.
II.2.1)
Elnevezés: Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukció
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területe
3. részajánlati terület: Érd alállomás: 2030 Érd, Tóni csapás 4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érd alállomás 1 db kapcsoló- és vezénylőépület komplett létesítés, 1 db 132 kV-os távvezetéki mezőben mérőváltó
csere, 16 cellás 22 kV-os kapcsolóberendezés létesítés, mobil HFKV berendezés telepítéséhez szükséges BHTR
állomás komplett telepítés, 1 db HFKV adóépület komplett bontás, 2 db szabadtéri HFKV berendezés komplett
bontás, 21 cellás 22 kV-os STRO kapcsolóberendezés bontás, készülékszállító út bontása, építése.
Fő CPV-kód: 45232220-0
Kiegészítő CPV-kód: 45200000-9; 45213250-0; 45315400-2; 45315500-3; 45315600-4
(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. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben (munkanapokon)
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez. 15
2 3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között. 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 igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz - Elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései - RRF – 6.1.1. A rendelkezésre álló fedezet tervezetten 50%-ban fentiekben
megnevezett forrás, 50%-ban Ajánlatkérő saját forrása.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja T. Gazdasági szereplőket, hogy tárgyi részajánlati területeken a szerződés teljesítésre
rendelkezésre álló időintervallum az első munkaterület átadástól számítva a végteljesítésig:
3. részajánlati terület: ELMŰ Hálózati Kft., Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója: max. 470 naptári nap,
azonban a teljesítésnek jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamon belül meg kell történnie.
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: 2020 /S 242 - 599592
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14187834243
Postai cím: Mezőkövesd U. 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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: 2001328845
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1419995765
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: (földmunka, kábelezés,
irányítástechnika, védelem, távközlési munkák, egyéb szakipari tevékenység, építészet) - alvállalkozója
nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítés
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:
2022/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14187834243
Postai cím: Mezőkövesd U. 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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: 2211034226
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1354698294
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: (földmunka, kábelezés,
irányítástechnika, védelem, távközlési munkák, egyéb szakipari tevékenység, építészet) - alvállalkozója
nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
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Hivatalos név: Energy Network Solutions Villamos Hálózati Létesítményeket Tervező és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10974582213
Postai cím: Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: omexom@omexom.hu
Telefon: +36 23501100
Internetcím(ek): (URL)
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: 1022868662
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 713432314
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: 45 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: (építészeti feladatok) alvállalkozója nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
„AEK 1. projektcsomag: Csepel-Észak, Őrmező, Érd alállomások építészeti és villamos technológiai
rekonstrukciója/létesítése az ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területén”
Részajánlati területek:
1. részajánlati terület: Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukciója
2. részajánlati terület: Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítése
3. részajánlati terület: Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Az eljárás fajtása: 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett és az előminősített gazdasági szereplők részvételével a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 11.§
szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
ÉRVÉNYES AJÁNLATTEVŐK:
1. részajánlati terület: Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukciója
1) SPIE Hungaria Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd u 5-7. Adószám: 14187834-2-43)
2) Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Kft. (2040 Budaörs, Puskás
Tivadar út 10. Adószám: 25433971-2-13)
3) Energy Network Solutions Villamos Hálózati Létesítményeket Tervező és Kivitelező Kft. (2045
Törökbálint, Tópark u. 1/a Adószám: 10974582-2-13)
4) Sharan Erősáramú Villamosipari Kft. (konzorciumvezető) (7630 Pécs, Házgyár utca 5. Adószám:
11543761-2-02) és
MECSEK-26. Építő és Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő) (1013 Budapest, Döbrentei utca 10. fszt. 2.
Adószám: 11011860-2-41)
5) MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút Sor 105. Adószám: 27086001-2-44)
2. részajánlati terület: Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítése
1) SPIE Hungaria Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd u 5-7. Adószám: 14187834-2-43)
2) Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Kft. (2040 Budaörs, Puskás
Tivadar út 10. Adószám: 25433971-2-13)
3) Sharan Erősáramú Villamosipari Kft. (konzorciumvezető) (7630 Pécs, Házgyár utca 5. Adószám:
11543761-2-02) és
MECSEK-26. Építő és Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő) (1013 Budapest, Döbrentei utca 10. fszt. 2.
Adószám: 11011860-2-41)
4) MaxiContech Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (konzorciumvezető) (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca
26. Adószám: 10974582-2-13) és
Bolax Építőipari és Kereskedelmi Kft. (közös ajánlattevő) (5008 Szolnok, Krúdy u. 84. Adószám:
11267339-2-16)
5) MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút Sor 105. Adószám: 27086001-2-44)
3. részajánlati terület: Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
1) SPIE Hungaria Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd u 5-7. Adószám: 14187834-2-43)
2) Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Kft. (2040 Budaörs, Puskás
Tivadar út 10. Adószám: 25433971-2-13)
3) Energy Network Solutions Villamos Hálózati Létesítményeket Tervező és Kivitelező Kft. (2045
Törökbálint, Tópark u. 1/a Adószám: 10974582-2-13)
4) Sharan Erősáramú Villamosipari Kft. (konzorciumvezető) (7630 Pécs, Házgyár utca 5. Adószám:
11543761-2-02) és
MECSEK-26. Építő és Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő) (1013 Budapest, Döbrentei utca 10. fszt. 2.
Adószám: 11011860-2-41)
5) MaxiContech Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (konzorciumvezető) (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca
26. Adószám: 10974582-2-13) és
Bolax Építőipari és Kereskedelmi Kft. (közös ajánlattevő) (5008 Szolnok, Krúdy u. 84. Adószám:
11267339-2-16)
6) MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút Sor 105. Adószám: 27086001-2-44)
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ÉRVÉNYTELEN AJÁNLATOT TEVŐK:
Nem volt érvénytelen ajánlat.
A szerződés teljesítése során alvállalkozók igénybevételére, valamennyi részajánlati terület esetében sor
kerül.
Alvállalkozók megnevezése:
1. részajánlati terület: Csepel-Észak 132/11 kV-os alállomás rekonstrukciója
Jelenleg nem ismert az alvállalkozó.
2. részajánlati terület: Őrmező 132/11 kV-os alállomás létesítése
Jelenleg nem ismert az alvállalkozó.
3. részajánlati terület: Érd 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Adorján Bau Kft. (1195 Budapest, Petőfi út 160.; adószám: 10975552-2-43)
Az eljárás során nem kerültek figyelembe vételre környezetvédelmi és szociális szempontok.
FAKSZ: Darida Éva (00380)
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:
2022/08/01 (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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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő R (16164/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12550753244
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Bálint
Telefon: +36 202326571
E-mail: gergelyb@mavir.hu
Fax: +36 1304 1118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.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: Madáreltérítők szállítása és telepítése
Hivatkozási szám: EKR000665122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
31682400-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. Rész esetében: Áramvezető sodronyokra szerelhető madáreltérítők szállítása az alábbiak szerint:
• Áramvezető sodronyra telepíthető („A” típus) 1200 db madáreltérítő szállítása ÜBT célra
• Áramvezető sodronyra telepíthető („A” típus) 880 db madáreltérítő szállítása Sándorfalva-Arad 400kV-os
távvezetékhez.
2. sz. rész esetében: Védővezető sodronyokra szerelhető madáreltérítők szállítása az alábbiak szerint:
• Védővezető sodronyra telepíthető („B” típus) 600 db madáreltérítő szállítása ÜBT célra
• Védővezető sodronyra telepíthető („B” típus) 450 db madáreltérítő szállítása
3. sz. rész esetében: Madáreltérítők telepítése áramvezető sodronyokra az alábbiak szerint:
• 880 db madáreltérítő telepítése áramvezető sodronyokra („A” típus) drónnal Sándorfalva-Arad 400kV-os
távvezetékre.
A madáreltérítők telepítését drónnal pilóta nélküli távvezérelt helikopterrel kell elvégezni.
A részletes műszaki követelményeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum (műszaki specifikáció)
tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Áramvezetőre szerelhető madáreltérítők szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31682400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Albertirsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Áramvezető sodronyra telepíthető („A” típus) 1200 db madáreltérítő szállítása ÜBT célra
- Áramvezető sodronyra telepíthető („A” típus) 880 db madáreltérítő szállítása Sándorfalva-Arad 400kV-os
távvezetékhez
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(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 Jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (min. 0 hó, max. 36 hó) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Védővezetőre szerelhető madáreltérítők szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31682400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Albertirsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Védővezető sodronyra telepíthető („B” típus) 600 db madáreltérítő szállítása ÜBT célra
- Védővezető sodronyra telepíthető („B” típus) 450 db madáreltérítő szállítása Sándorfalva-Arad 400kV-os
távvezetékhez
(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 Jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (min. 0 hó, max. 36 hó) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Madáreltérítők telepítése áramvezető sodronyokra
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

51110000-6
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NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád-Csanád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
880 db madáreltérítő telepítése áramvezető sodronyokra („A” típus) drónnal Sándorfalva-Arad 400kV-os
feszültségszintű távvezetékre.
A madáreltérítők telepítését drónnal pilóta nélküli távvezérelt helikopterrel kell elvégezni.
(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 Jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (min. 0 hó, max. 36 hó) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 102 - 286982
(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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Áramvezetőre szerelhető madáreltérítők szállítása
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 - 010258 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
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V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Védővezetőre szerelhető madáreltérítők szállítása
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 - 010258 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Madáreltérítők telepítése áramvezető sodronyokra
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 - 010258 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

443

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Áramvezetőre szerelhető madáreltérítők szállítása 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].;
Az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás VI.3.) 9) pontjában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
Mivel a tárgyi rész esetében csak egy ajánlat került benyújtásra, így az Ajánlatkérő köteles volt az 1. sz. rész
esetében a közbeszerzési eljárást a 75. § (2) bekezdés e) pontja értelmében eredménytelenné nyilvánítani.
;
2 - Védővezetőre szerelhető madáreltérítők szállítása 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].;
Az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás VI.3.) 9) pontjában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
Mivel a tárgyi rész esetében csak egy ajánlat került benyújtásra, így az Ajánlatkérő köteles volt a 2. sz. rész
esetében a közbeszerzési eljárást a 75. § (2) bekezdés e) pontja értelmében eredménytelenné nyilvánítani.
;
3 - Madáreltérítők telepítése áramvezető sodronyokra 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].;
Az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás VI.3.) 9) pontjában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
Mivel a tárgyi rész esetében csak egy ajánlat került benyújtásra, így az Ajánlatkérő köteles volt a 3. sz. rész
esetében a közbeszerzési eljárást a 75. § (2) bekezdés e) pontja értelmében eredménytelenné nyilvánítani.
Ajánlattevő neve, címe, adószáma 1.rész esetén:
- Haramex s.r.o. (93101 Šamorín. Vicenzy 2209/8A, Szlovákia.; Adószáma: 2121275365)
Ajánlattevő neve, címe, adószáma 2.rész esetén:
- MVM ENERGO-MERKUR Kft. (1158 Budapest Késmárk Utca 14.) Adószáma: 10833801-2-42
Ajánlattevő neve, címe, adószáma 3.rész esetén:
- MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1158 Budapest Rákospalotai Körvasút Sor 105.,
Adószáma: 27086001-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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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. §
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:
2022/08/01 (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
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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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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16191/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matécsa Bence
Telefon: +36 202296297
E-mail: bence.matecsa@volanbusz.hu
Fax: +36 14557901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.volanbusz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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: Sebességváltó alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001578032021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34320000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződések a VOLÁNBUSZ Zrt. részére autóbuszokhoz szükséges sebességváltó alkatrészek
beszerzésére
A közbeszerzés tárgyát részenként részletesen az ajánlati felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 137800000 (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: ZF mechanikus sebességváltó alkatrészek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges
sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében,
az 1. rész esetén összesen nettó 19.000.000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására
kötelezettséget vállal.
A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek
mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és
„A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint
a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.
Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész
tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.
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A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részének tárgyát autóbuszokhoz ZF gyártmányú mechanikus sebességváltók
alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap
időtartamra vonatkozóan: 2.197 darab.
A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(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. Főegységgyártói termék megajánlása 20
2 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 19.000.000 Ft - esetében
lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására
nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket
az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint
teljesíteni.
Opciós összeg: nettó 5.700.000,- Ft.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás 1. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama”
pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés
várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba
lép.
II.2.1)
Elnevezés: ZF automata sebességváltó alkatrészek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges
sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében,
a 2. rész esetén összesen nettó 17.000.000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására
kötelezettséget vállal.
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A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek
mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és
„A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint
a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.
Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész
tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.
A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részének tárgyát autóbuszokhoz ZF gyártmányú automata sebességváltók
alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap
időtartamra vonatkozóan: 460 darab.
A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(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. Főegységgyártói termék megajánlása 20
2 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 17.000.000 Ft - esetében
lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására
nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket
az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint
teljesíteni.
Opciós összeg: nettó 5.100.000,- Ft.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás 2. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama”
pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés
várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba
lép.
II.2.1)
Elnevezés: VOITH sebességváltó alkatrészek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges
sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében,
a 3. rész esetén összesen nettó 44.000.000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására
kötelezettséget vállal.
A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek
mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és
„A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint
a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.
Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész
tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.
A tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részének tárgyát autóbuszokhoz VOITH gyártmányú sebességváltók
alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap
időtartamra vonatkozóan: 193 darab.
A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(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. Főegységgyártói termék megajánlása 20
2 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 44.000.000 Ft - esetében
lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására
nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket
az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint
teljesíteni.
Opciós összeg: nettó 13.200.000,- Ft.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
A felhívás 3. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama”
pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés
várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba
lép.
II.2.1)
Elnevezés: Allison sebességváltó alkatrészek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges
sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében,
a 4. rész esetén összesen nettó 7.000.000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására
kötelezettséget vállal.
A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek
mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és
„A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint
a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.
Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész
tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.
A tárgyi közbeszerzési eljárás 4. részének tárgyát autóbuszokhoz Allison gyártmányú sebességváltók
alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap
időtartamra vonatkozóan: 92 darab.
A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(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. Főegységgyártói termék megajánlása 20
2 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 7.000.000 Ft - esetében
lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására
nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket
az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint
teljesíteni.
Opciós összeg: nettó 2.100.000,- Ft.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás 4. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama”
pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés
várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba
lép.
II.2.1)
Elnevezés: Volvo I-Shift sebességváltó alkatrészek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges
sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében,
az 5. rész esetén összesen nettó 19.000.000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására
kötelezettséget vállal.
A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek
mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és
„A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint
a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.
Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész
tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.
A tárgyi közbeszerzési eljárás 5. részének tárgyát autóbuszokhoz Volvo I-Shift gyártmányú sebességváltók
alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap
időtartamra vonatkozóan: 267 darab.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. Főegységgyártói termék megajánlása 20
2 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 19.000.000 Ft - esetében
lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására
nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket
az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint
teljesíteni.
Opciós összeg: nettó 5.700.000,- Ft.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás 5. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama”
pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés
várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba
lép.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 248 - 658003
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15951/001-SZ Rész száma: 1 Elnevezés: ZF mechanikus sebességváltó alkatrészek
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:
2022/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12741319243
Postai cím: Mester utca 28/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gergo@rother.hu
Telefon: +36 306821992
Internetcím(ek): (URL) www.rother.hu
Fax: +36 96426355
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: 24700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15952/001-SZ Rész száma: 2 Elnevezés: ZF automata sebességváltó alkatrészek
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:
2022/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: PROTRUCK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10723166213
Postai cím: Váltó Utca 6.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
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E-mail: protruck@protruck.hu
Telefon: +36 19996524
Internetcím(ek): (URL) www.protruck.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22100000
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: 15953/001-SZ Rész száma: 3 Elnevezés: VOITH sebességváltó alkatrészek
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:
2022/07/13 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12741319243
Postai cím: Mester utca 28/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gergo@rother.hu
Telefon: +36 306821992
Internetcím(ek): (URL) www.rother.hu
Fax: +36 96426355
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: 57200000
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
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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: 15954/001-SZ Rész száma: 4 Elnevezés: Allison sebességváltó alkatrészek
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:
2022/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Liberatus Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13579980213
Postai cím: Rozália Park 2.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: info@liberatus.eu
Telefon: +36 23312398
Internetcím(ek): (URL) www.liberatus.eu
Fax: +36 23313064
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: 9100000
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: 15955/001-SZ Rész száma: 5 Elnevezés: Volvo I-Shift sebességváltó alkatrészek
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:
2022/07/22 (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 nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12234909213
Postai cím: Áti Sziget Ipari Park Ipari Park 39 épület
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Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: auto@draspotempo.hu
Telefon: +36 306294601
Internetcím(ek): (URL) www.draspo.hu
Fax: +36 24538450
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: 24700000
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
igen
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem vett figyelembe környezetvédelmi és/vagy szociális
szempontokat.
Az ajánlattételi határidővel bezárólag, azaz 2022. február 11. napján 10:00 óráig, összesen harminc (30) db
részajánlat érkezett tizenegy (11) ajánlattevő részéről az alábbiak szerint:
1. rész:
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ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester u. 28. A.
ép. IV. em. 3.; adószáma: 12741319-2-43)
SZOLAMEN SZIGET Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 23832202-2-13)
ATRA TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 10.; adószáma: 10971431-2-13)
Proxima-HS Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 14451825-2-13)
DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget
Ipari park 12001/64. hrsz. 39. ép.; adószáma: 12234909-2-13)
PROTRUCK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Váltó
utca 6.; adószáma: 10723166-2-13)
INTEREX'91 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1239 Budapest, Grassalkovich út
208.; adószáma: 10537983-2-43)
2. rész:
ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester u. 28. A.
ép. IV. em. 3.; adószáma: 12741319-2-43)
SZOLAMEN SZIGET Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 23832202-2-13)
ATRA TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 10.; adószáma: 10971431-2-13)
Proxima-HS Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 14451825-2-13)
DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget
Ipari park 12001/64. hrsz. 39. ép.; adószáma: 12234909-2-13)
PROTRUCK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Váltó
utca 6.; adószáma: 10723166-2-13)
3. rész:
ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester u. 28. A.
ép. IV. em. 3.; adószáma: 12741319-2-43)
Voith Turbo Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Felvég u 4.; adószáma:
10882018-2-13)
SZOLAMEN SZIGET Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 23832202-2-13)
ATRA TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 10.; adószáma: 10971431-2-13)
Proxima-HS Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 14451825-2-13)
4. rész:
ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester u. 28. A.
ép. IV. em. 3.; adószáma: 12741319-2-43)
SZOLAMEN SZIGET Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 23832202-2-13)
Proxima-HS Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 14451825-2-13)
Liberatus Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Rozália
park 2.; adószáma: 13579980-2-13.)
5. rész:
Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1172 Budapest, Cinkotai út
34., adószáma: 11841674-2-44)
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ROTHER.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester u. 28. A.
ép. IV. em. 3.; adószáma: 12741319-2-43)
SZOLAMEN SZIGET Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 23832202-2-13)
ATRA TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 10.; adószáma: 10971431-2-13)
Proxima-HS Gépjárműjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.; adószáma: 14451825-2-13)
DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget
Ipari park 12001/64. hrsz. 39. ép.; adószáma: 12234909-2-13)
INTEREX'91 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1239 Budapest, Grassalkovich út
208.; adószáma: 10537983-2-43)
DIESEL-DR Kamion és Buszalkatrész Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 9.; adószáma: 11162911-2-10)
A nyertes ajánlattevők értékelés alapját képező, összehasonlító ajánlati árai:
1. rész: ROTHER.HU Kft., nettó 23.904.954, - Ft
2. rész: Protruck Kft., nettó 12.486.963, - Ft
3. rész: ROTHER.HU Kft., nettó 22.588.347, - Ft
4. rész: Liberatus Hungary Kft., nettó 5.021.623, - Ft
5. rész: DRASPÓ-TEMPÓ Kft., nettó 27.541.229, - Ft
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:
2022/08/01 (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
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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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16444/2022)
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: 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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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 - 013344 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 125 - 356622
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/27 (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: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok (EEKD IV. Rész) 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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Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (16464/2022)
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: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11354286220
Postai cím: Balatoni Út 8
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hadnagy Gábor
Telefon: +36 92500340
E-mail: hadnagy@zalaviz.hu
Fax: +36 92500303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-339) villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001025732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása a 2023. január 1. – 2023. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely további 1 évre
vonatkozóan meghosszabbítható.
szerződéses mennyiség: 12 150 000 kWh/év
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 30%-a
összesen: 15 795 000 kWh/év
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
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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 - 015012 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 140 - 401575
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/18 (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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/30 (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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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvé (16462/2022)
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: FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11111544207
Postai cím: Királysor Utca 3-15 8678/1
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gőcze Gábor
Telefon: +36 22315598
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu
Fax: +36 22315598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fejerviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-344) villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001029372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi
szerződés keretében.
szerződéses mennyiség: 22 745 000 kWh
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 20%-a
összesen: 27 294 000 kWh
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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 - 015255 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 140 - 401601
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/19 (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: 2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/17 (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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NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16329/2022)
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: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
Telefon: +36 300894292
E-mail: Kocsis.Istvan@nkk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Engedélyez. tervek és tenderdok. - HÉV csömöri ág
Hivatkozási szám: EKR000341352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés "Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése a HÉV csömöri ágára vonatkozóan
Cinkota kiz. - Csömör bez." tárgyban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
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eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 12683 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 120 - 339980
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (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:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatkérő általános címe
A következő helyett:
https://bfk.hu/
Helyesen:
https://nkk.hu/
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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Pécsi Tudományegyetem (16440/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@stratilex.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tudományos és innovációs park kialakítása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000372002022
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:
Kiegészítés a II.1.1) ponthoz: a közbeszerzés és a megkötésre kerülő szerződés teljes megnevezése: "Tudományos
és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen- I. ütem", a jelzett pontban karakterkorlátozásra
tekintettel csak rövidített megnevezés került feltüntetésre.
Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen – I. ütem keretében a PTE Nyár utca 8.
szám alatti 4956 hrsz. ingatlan fejlesztése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
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Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 12085 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 114 - 320027
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/10 (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: 2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívásban módosul az ajánlattételi határidő, valamint bontás időpontja.
A közbeszerzési dokumentumok közé feltöltésre kerültek a 2022.07.29. napi kiegészítő tájékoztatás
tartalmának megfelelő, egységes szerkezetben található árazatlan költségvetések. A feltöltött, irányadó
költségvetési csomag "220729_PTE_TP_I. ütem_költségvetések.7z" fájlnév alatt található.
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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Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény (15315/2022)
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: Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33639617
Postai cím: Szent László Város 1
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kádár Attila
Telefon: +36 703783074
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 14664826
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsplatan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000872362019
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: Tőkehús, baromfihús, húskészítmények - Harmónia
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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Tőkehús, baromfihús, húskészítmények folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére
68916 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet
a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől,
illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként +
30 %-kal eltérhet.
(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: 2020 /S 212 - 516956
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 10 Elnevezés: Tőkehús, baromfihús, húskészítmények - Harmónia
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
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: 60922800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja 2022. június 03.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, baromfihús, húskészítmények folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére
68916 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet
a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől,
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illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként +
30 %-kal eltérhet.
(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: 66922800
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: EKRSZ_43509254
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): A szállítási szerződés ezidáig nem került módosításra.Szállító 2022. március 21-én kelt levelében
kérelmezte Megrendelőtől a szállítási szerződés szerinti vételár emelését a szállított termékek beszerzési
árainak növekedése miatt az alábbi indokokra tekintettel.
1.Mára a világgazdaság minden területén ellátási, termelési és alapanyag problémák, hiányok alakultak ki,
amelyek még tovább fokozódnak és súlyosbodnak. • Szállítót a következő formában érintik a megváltozott
gazdasági hatások. Az elmúlt időszakban elindult és egyre fokozódó inflációs spirál, az energiaárak
ugrásszerű emelkedése nagyban rontja a cég gazdasági eredményességét.• A kirobbant orosz-ukrán
háború következményeként a már előzőekben beindult negatív folyamatok még inkább nagyobb
mértékben érvényesítik a hatásukat és veszélyeztetik a működést. • Az üzemanyag feltöltés hosszú időt
vesz igénybe és az üzemanyagárak hatósági árának feloldása után az üzemanyagárak robbanásszerű
emelkedése után a logisztikai költségek is erőteljesen megnőnek. További csapás, ami a magyar
mezőgazdasági termelőket, állattenyésztőket valamint rajtuk keresztül az egész hazai húsipar piaci
szereplőit érinti az új termelési időszakban, hogy a megnövekedett energiaárak, a sertéspestisjárványok
mellett az élőállatok takarmányozása, tápellátása, vágóhíd üzemeltetési költségek ugrásszerű növekedése
várható. Mivel a kialakult súlyos gazdasági körülményekre és az azzal járó következményekre ráhatásunk
nincs, a tőlünk független, külső hatások is meghatározóak • 2019. évben a közbeszerzési ajánlat
elkészítésekor ezekkel a körülményekkel senki nem számolt, viszont a piacon jelentkező beszerzési
árak megemelkedése miatt az ajánlatban vállalt szállítási árakat bizonyos árucsoportoknál nem minden
esetben tudja tartani Szállító.
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2. 2. Fentieken túl figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjában foglaltakra „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 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” Felek a köztük 2020. október 19. napján létrejött szállítási
szerződést közös megegyezéssel jogszerűen módosítják.
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: Szállítót a következő formában érintik a megváltozott gazdasági
hatások. Az elmúlt időszakban elindult és egyre fokozódó inflációs spirál, az energiaárak ugrásszerű
emelkedése nagyban rontja a cég gazdasági eredményességét.• A kirobbant orosz-ukrán háború
következményeként a már előzőekben beindult negatív folyamatok még inkább nagyobb mértékben
érvényesítik a hatásukat és veszélyeztetik a működést. • Az üzemanyag feltöltés hosszú időt vesz igénybe
és az üzemanyagárak hatósági árának feloldása után az üzemanyagárak robbanásszerű emelkedése
után a logisztikai költségek is erőteljesen megnőnek. További csapás, ami a magyar mezőgazdasági
termelőket, állattenyésztőket valamint rajtuk keresztül az egész hazai húsipar piaci szereplőit érinti az új
termelési időszakban, hogy a megnövekedett energiaárak, a sertéspestisjárványok mellett az élőállatok
takarmányozása, tápellátása, vágóhíd üzemeltetési költségek ugrásszerű növekedése várható. 60
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: 60922800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 66922800 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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Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (16029/2022)
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: Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15345431204
Postai cím: Gyulai Út 53-57.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Csaba
Telefon: +36 66322949
E-mail: gyermelm@alfold.net
Fax: +36 66322948
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyermelm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000732642021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb áru
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03210000-6

További tárgyak:

14400000-5
15400000-2
15842000-2
15870000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 1 Iskolacentrum Központi Konyha, 2 Napközi-otthonos Konyha,
3 Óvodai Napközi-otthonos Konyha, 5 Kollégiumi Konyha: 5600 Békéscsaba Gyulai út 53-57., Szabó Pál tér
1/2., Orosházi út 32.,Trefort u. 2/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Egyéb áru beszerzése és szállítása 82 féle
Összesen (alap-összmennyiség): 28.012 liter 60.950 db 77.000 kg
Az egyéb áruk részletes meghatározását, bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 191 - 494926
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Egyéb áru
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10701654204
Postai cím: Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szoke.laszlo@szokekft.eu
Telefon: +36 309675775
Internetcím(ek): (URL) http://www.szokekft.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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: 41641880 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022.04.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/08/01 (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

Fő tárgy:

03210000-6

További tárgyak:

14400000-5
15400000-2
15842000-2
15870000-7

VII.1.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 1 Iskolacentrum Központi Konyha, 2 Napközi-otthonos Konyha,
3 Óvodai Napközi-otthonos Konyha, 5 Kollégiumi Konyha: 5600 Békéscsaba Gyulai út 53-57., Szabó Pál tér
1/2., Orosházi út 32.,Trefort u. 2/1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyéb áru beszerzése és szállítása 82 féle
Összesen (alap-összmennyiség): 28.012 liter 60.950 db 77.000 kg
Az egyéb áruk részletes meghatározását, bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 53304830
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10701654204
Postai cím: Almáskerti Ipari park 18 20525/16
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szoke.laszlo@szokekft.eu
Telefon: +36 309675775
Internetcím(ek): (URL) http://www.szokekft.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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 szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozva módosították az eljárás 10. részét. A
szerződésmódosítás a nevezett rész szerződéses értékén kívül mást nem érintett.
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: 2022. év elején több beszállító az élelmiszerárak jelentős emelkedése miatt

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

489

áremelési igényt nyújtott be az Intézményhez. Az adásvételi szerződések megkötésének időpontjában
az élelmiszerárak ilyen mértékű áremelkedése olyan előre nem látható körülmény volt, amelyre a
szerződések megkötése során nem lehetett felkészülni és erre való tekintettel az Intézmény hozzájárult,
hogy a szerződésmódosításokat kérelmező beszállítók az adásvételi szerződés mellékletét képező
Kereskedelmi ajánlatban rögzített beszállítói árakat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint
megemelje.
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: 41641880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 53304830 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (15847/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Beáta
Telefon: +36 203680287
E-mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://drv.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati anyagok beszerzése 5 Vízmű részére
Hivatkozási szám: EKR000768342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44167000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tűzcsapok és tűzcsapkiegészítők
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

KA11-2

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42131160-5
KA11-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem
miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Jelen közbeszerzés tárgya: föld feletti tűzcsapok DN 80 – DN 100 mérettartományban, földalatti tűzcsapok DN80
– DN100 mérettartományban,tűzcsapkulcs föld alatti és föld feletti tűzcsaphoz, tűzoltó kapcsok, tűzcsap kupakok,
tűzcsap komplett belső rész , a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan
a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben
megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó
223 551 257,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 223 551 257,Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi
megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 55 185 973,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 57 209 728,-HUF összegre, ÉRV
Zrt.: nettó 46 645 768,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 28 102 825,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 36 406 963,-HUF
összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes
termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében
alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó
ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott
mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült
mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó
ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen
tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell
benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre,
mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések
megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális
mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A
megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs
készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő
szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 213 - 563234
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Tűzcsapok és tűzcsapkiegészítők
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/21 (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: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59935821
Postai cím: Fő Utca 15-17
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: bontovics.janos@kristaly.hu
Telefon: +36 84510089
Internetcím(ek): (URL) www.kristaly.hu
Fax: +36 84312931
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: 223551257 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az EKR sajátosságai miatt a módosításról szóló hirdetmény feladása a megelőző ajánlati rész
módosításáról szóló hirdetmény megjelenéséhez viszonyítottan került feladásra. Szerződésmódosítás
dátuma: 2022.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

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

Fő tárgy:
42131160-5
KA11-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem
miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya: föld feletti tűzcsapok DN 80 – DN 100 mérettartományban, földalatti tűzcsapok DN80
– DN100 mérettartományban,tűzcsapkulcs föld alatti és föld feletti tűzcsaphoz, tűzoltó kapcsok, tűzcsap kupakok,
tűzcsap komplett belső rész , a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan
a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben
megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó
223 551 257,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 223 551 257,Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi
megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 55 185 973,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 57 209 728,-HUF összegre, ÉRV
Zrt.: nettó 46 645 768,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 28 102 825,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 36 406 963,-HUF
összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes
termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében
alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó
ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott
mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült
mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó
ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen
tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell
benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre,
mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések
megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális
mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A
megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs
készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő
szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 290616634
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59935821
Postai cím: Fő Utca 15-17
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: bontovics.janos@kristaly.hu
Telefon: +36 84510089
Internetcím(ek): (URL) www.kristaly.hu
Fax: +36 84312931
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 orosz-ukrán háborúval összefüggésben és annak gazdasági hatásai miatt, a szerződés tárgyát képező
áruk piacán olyan nem várt és kedvezőtlen változások (alapanyaghiány, alapanyagok és gyártási költségek
kirívó emelkedése) következtek be, amelyek jelentős árnövekedést okoztak. A víziközmű ágazatban
használt anyagok és termékek jelentős mértékben tartalmaznak vasat illetve acél anyagokat. Az európai
gyártók alapvetően olyan acélművek termékeit használják, amelyek orosz illetve ukrán alapanyagokon
(vasérc, vas- és acél félkésztermékek) alapulnak. Az orosz-ukrán háború, illetve Oroszország ellen
bevezetett embargó hatására ezen alapanyagok beszerzése ellehetetlenedett, ezeket a világpiacon más
forrásból kell beszerezni. A nyertes Ajánlattevő gyártó és beszállító partnerei jelezték, hogy az elmúlt
időszakban a nyersanyagok, az energia, a szállítási költségek jelentősen megnövekedtek és ez negatív
hatással van a gyártási összköltségekre, ami lapján a jelenlegi árak nem tarthatóak.
Ajánlatkérő mint közszolgáltató, a szállítói igényt megvizsgálta, az áremelkedésre vonatkozó kérelmet
elfogadta, amely alapján az alábbiak szerint módosítja a szerződést:
A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
előre nem láthatott,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket
az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A Vevő számára
sem, valamint az Eladó számára sem volt előre látható a szerződés megkötése időpontjában, hogy
olyan világpiaci változások fognak bekövetkezni, amelyek miatt a szerződés tárgyát képező termékek
gyártásának költsége jelentősen növekedni fog.
Felek bíznak abban, hogy a kialakult külső körülmények hatásai átmenetiek, ezért a szerződés 2.1. pontja
szerinti 30%-os áremelést 2022.05.01. napjától hat hónapos időszakra határozzák meg. Hat hónap letelte
után 2022.12.01. napjától a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott
árszint szerinti egységárak kerülnek újra alkalmazásra.
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Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan érvénnyel hatályban fennmaradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben és annak gazdasági hatásai miatt,
a szerződés tárgyát képező áruk piacán olyan nem várt és kedvezőtlen változások (alapanyaghiány,
alapanyagok és gyártási költségek kirívó emelkedése) következtek be, amelyek jelentős árnövekedést
okoztak. A víziközmű ágazatban használt anyagok és termékek jelentős mértékben tartalmaznak
vasat illetve acél anyagokat. Az európai gyártók alapvetően olyan acélművek termékeit használják,
amelyek orosz illetve ukrán alapanyagokon (vasérc, vas- és acél félkésztermékek) alapulnak. Az oroszukrán háború, illetve Oroszország ellen bevezetett embargó hatására ezen alapanyagok beszerzése
ellehetetlenedett, ezeket a világpiacon más forrásból kell beszerezni. A nyertes Ajánlattevő gyártó és
beszállító partnerei jelezték, hogy az elmúlt időszakban a nyersanyagok, az energia, a szállítási költségek
jelentősen megnövekedtek és ez negatív hatással van a gyártási összköltségekre, ami lapján a jelenlegi
árak nem tarthatóak.
Ajánlatkérő mint közszolgáltató, a szállítói igényt megvizsgálta, az áremelkedésre vonatkozó kérelmet
elfogadta, amely alapján az alábbiak szerint módosítja a szerződést:
A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
előre nem láthatott,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket
az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A Vevő számára
sem, valamint az Eladó számára sem volt előre látható a szerződés megkötése időpontjában, hogy
olyan világpiaci változások fognak bekövetkezni, amelyek miatt a szerződés tárgyát képező termékek
gyártásának költsége jelentősen növekedni fog.
Felek bíznak abban, hogy a kialakult külső körülmények hatásai átmenetiek, ezért a szerződés 2.1. pontja
szerinti 30%-os áremelést 2022.05.01. napjától hat hónapos időszakra határozzák meg. Hat hónap letelte
után 2022.12.01. napjától a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott
árszint szerinti egységárak kerülnek újra alkalmazásra.
Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan érvénnyel hatályban fennmaradnak.
VII.2.3) 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: 223551257 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 290616634 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16352/2022)
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): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3D lézerszkenner rendszer
Hivatkozási szám: EKR001141892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38520000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Ártánd és Gyula mérőállomások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

38520000-6

További tárgyak:
48318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ártánd és Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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Mérőállomásonként (be- és kilépő oldalon mérőépületenként, így összesen 4 db) a tehergépjárművek méreteinek
automatikus indítású (a 3D lézerszkenner rendszer automatikusan érzékelje a járművet és indítsa a mérést,
s automatikusa zárja is le a mérést, ha megmérte a járművet) automatikus lézeres mérése (3D lézerszkenner
rendszer elhelyezésével), az úthálózatvédelmi rendszerbe (ÚVR) integrálva.
Mérőállomásonként 2-2 db azonos lézerszkenner rendszer szállítása és telepítése, azaz összesen 4db helyszínen
telepítendő lézerszkenner rendszer.
Legalább 30 méter hosszú, 7,0 méter magas, és 5,0 méter széles járművek/járműszerelvények mérése meg tudjon
történni, a tengelysúly-mérő berendezésen áthaladást követően, nem túlméretes járműveknél a hídmérlegen
történő megállásig.
A két mérőállomás tekintetében azonos eszköz megajánlása kötelező.
A további részletes műszaki információkat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 159 - 420089
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ártánd és Gyula mérőállomások
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
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: 85305000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A szerz.mód dátuma: 2022.07.27.
A szerzmód jogcíme: Kbt. 141. § (6)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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):

38520000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

38520000-6

További tárgyak:
48318000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ártánd és Gyula

Kiegészítő szójegyzék
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mérőállomásonként (be- és kilépő oldalon mérőépületenként, így összesen 4 db) a tehergépjárművek méreteinek
automatikus indítású (a 3D lézerszkenner rendszer automatikusan érzékelje a járművet és indítsa a mérést,
s automatikusa zárja is le a mérést, ha megmérte a járművet) automatikus lézeres mérése (3D lézerszkenner
rendszer elhelyezésével), az úthálózatvédelmi rendszerbe (ÚVR) integrálva.
Mérőállomásonként 2-2 db azonos lézerszkenner rendszer szállítása és telepítése, azaz összesen 4db helyszínen
telepítendő lézerszkenner rendszer.
Legalább 30 méter hosszú, 7,0 méter magas, és 5,0 méter széles járművek/járműszerelvények mérése meg tudjon
történni, a tengelysúly-mérő berendezésen áthaladást követően, nem túlméretes járműveknél a hídmérlegen
történő megállásig.
A két mérőállomás tekintetében azonos eszköz megajánlása kötelező.
A további részletes műszaki információkat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 85305000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
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 Eredeti szerződés módosítása az Eredeti szerződés 2. sz. melléklete (Eladó ajánlata) 42-43. oldalán
szereplő munkaállomást érinti az alábbiak szerint:
Eladó tájékoztatta Vevőt miszerint az Eladó ajánlatának 42-43. oldalán található „OptiPlex 5080 SFF XCTO”
eszköz forgalmazása megszűnt, kifutott. (2. számú melléklet: Akadályközlés.)
Eladó a kifutott eszköz helyett más eszközt kíván szállítani, amely eszköz maradéktalanul megfelel
az Eredeti szerződés szerinti követelményeknek. (3. számú melléklet: Gyártói nyilatkozat a műszaki
egyenértékűségről)
Vevő megvizsgálta a felajánlott új eszközt és megállapította, hogy az maradéktalanul megfelel az Eredeti
szerződés szerinti követelményeknek, továbbá ezen felül műszakilag kedvezőbb tartalommal bír.
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Felek rögzítik, hogy az új eszközzel való teljesítés nem jár az Eredeti szerződés ellenértékének
módosításával.
Eladó a szerződést az alábbi új eszközzel teljesíti: „OptiPlex 5090 Tower XCTO 10th Generation Intel Core
i7-10700 (8-Core, 16MB Cache, 2.9GHz to 4.8GHz, 65W)”.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött eredeti szerződés
módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései alkalmazandóak. A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg.
A módosítás nem lényeges tekintettel arra, hogy
a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna; Eladó az ajánlatban bemutatott termékkel műszakilag jobb eszközzel teljesít, mely
megfelel a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki követelményeknek.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés ellenértéke nem módosul, Felek kötelezettségei nem változnak.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben
foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest nem módosítja.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás.
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: 85305000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 85305000 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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MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16018/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Dezső
Telefon: +36 301636744
E-mail: fulop.dezso@mav-hev.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HÉV kerékpáralkatrészek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001586772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34631400-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: HÉV járművek kerékvázainak szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34631400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NH31 raktár: 1164 Budapest, Ostoros út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
HÉV járművek kerékvázainak szállítása (csökkentett furatmérettel) 24 hónap időtartamra, az alábbi mennyiségek
szerint:
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- 504 db + opcionálisan 30% (216 db), összesen 720 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 007 - 012650
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7007-30/2019/HEV Rész száma: 1 Elnevezés: HÉV járművek kerékvázainak szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/21 (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: MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32315875
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: verseny@movill.hu
Telefon: +36 12524762
Internetcím(ek): (URL) www.movill.hu
Fax: +36 13636687
A nyertes ajánlattevő/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: 252648000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2022.07.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (2)-(9)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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):

34631400-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34631400-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NH31 raktár: 1164 Budapest, Ostoros út 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
HÉV járművek kerékvázainak szállítása (csökkentett furatmérettel) 24 hónap időtartamra, az alábbi mennyiségek
szerint:
- 504 db + opcionálisan 30% (216 db), összesen 720 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 252648000
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Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32315875
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: verseny@movill.hu
Telefon: +36 12524762
Internetcím(ek): (URL) www.movill.hu
Fax: +36 13636687
A nyertes ajánlattevő/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 eredményeképpen a "kerékpár váz csökkentett furatmérettel" megnevezésű termék
szerződéses egységára nettó 350.900 Ft/egységárról nettó 385.900 Ft/egységárra 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: Felek 2020. 12. 21. napján szállítási keretszerződést kötöttek egymással „HÉVszemélyszállító járművek kerékpár alkatrészeinek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében (HÉV
járművek kerékvázainak szállítása – a továbbiakban: Szerződés).
Eladó 2022.05.11. napján kelt kérelmében írásban kérte a Vevőtől – a Szerződésre érkező jövőbeni
megrendelések és az ellátás biztonsága érdekében – a Szerződés tárgyát képező „Kerékpár váz
csökkentett furatmérettel” megnevezésű termék egységárának a jelenlegi 350.900 Ft + ÁFA értékről
385.900 Ft + ÁFA értékre történő – 10%-nak megfelelő – emelését.
Eladó indokolása szerint Társaságuk a spanyol CAF RL Component-el, mint gyártóval (alvállalkozó)
EUR pénznemben kötött szerződést, így Eladó EUR-ban fizet az alkatrészekért, azonban a Szerződés
HUF pénznemben került aláírásra a Felek között, mely jelentős árfolyamkockázatot ró Eladóra, de ezzel
kalkuláltak a Szerződés megkötésekor. Azonban a 2022. február második felében kirobbant orosz-ukrán
konfliktus olyan mértékben befolyásolja negatív irányba az Eladó által vállalt árfolyamkockázatot, hogy az
náluk már veszteségként jelentkezhet.
A rövid utánpótlási idő realizálása érdekében Eladó spanyol partnere jelentős konszignációs
raktárkészletet halmozott fel Eladó telephelyén, amely telephely a spanyol partner tulajdonában van,
ezért Eladó kénytelen vállalni a fizetés napján esetlegesen kedvezőtlen EUR/HUF árfolyamkockázatból
eredő árbeli következményeket, mely következményeket a Vevővel kötött Szerződésben szereplő

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

506

egységár nem képes kompenzálni. Fentiek elkerülése érdekében Eladó megfontolja a Szerződés rendkívüli
felmondását, amennyiben a veszteségek elhárítása érdekében kezdeményezett áremelési kérelme nem
vezet eredményre.
Figyelemmel arra, hogy a Szerződés annak tárgya, valamint a Vevő közszolgáltatói minőségére tekintettel
a Kbt. fogalmi köréből adódóan közszolgáltatói szerződésnek minősül, így a szerződésmódosításra
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alkalmazandók az alábbiak szerint:
„(1) A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)-c) pontja nem
alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett a
szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
…
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
A fentiekben foglaltak alapozzák meg a jelen 1. számú Módosítás indokoltságát, tekintettel arra, hogy az
ajánlatkérőként eljáró Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre az időközben beállt háborús
helyzet következtében történt áremelkedések mértékét, és amely nem változtatja meg a Szerződés
általános jellegét.
Vevő a fent hivatkozott jogszabályban foglalt előírások figyelembe vételével mérlegelte Eladó által
előadottakat, valamint azt, hogy a feladatkörébe utalt elővárosi közösségi közlekedés folyamatos,
akadálymentes biztosítása érdekében elengedhetetlen a Szerződés tárgyát képező kerékpár alkatrészek
(vázak) folyamatos biztosítása, így a Szerződés 1. sz. mellékletében található egységár 10%-al történő
emelését a jelen 1. számú Módosítás aláírásával elfogadja.
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: 252648000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 252648000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MVM Émász Áramhálózati Kft. (15434/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40147473
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Boglárka
Telefon: +36 12382284
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmuemasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos fogyasztásmérők_ÉMÁSZ
Hivatkozási szám: EKR001195862020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
31213300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Háromfázisú hatásos, közvetlen csat. vill. fogym.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31213000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye, raktárai Magyarország
területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Áruszállítási keretszerződés keretében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású
villamos fogyasztásmérők
HÁZTARTÁSI: Háromfázisú, egy tarifás, MID szerinti A és B osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus
villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére, mágneses kijelzéssel, szabványos S0
impulzus kimenettel és roncsolás mentesen nem nyitható készülékházzal
A két éves előirányzott mennyiség összesen 25 500 db + 30 % mennyiségi eltérési lehetőséggel
Az egyfázisú MID „A” és „B” osztálypontosságú fogyasztásmérők mennyiségi megosztása:
MID A=21 900 db + 30 % mennyiségi eltérés és
MID B=3 600 db + 30 % mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 030 - 077819
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Háromfázisú hatásos, közvetlen csat. vill. fogym.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/28 (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: Applied Meters a.s.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48031293
Postai cím: Budovatelska 50
Város: Presov
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 08001
Ország: Szlovákia
E-mail: solar@appliedmeters.sk
Telefon: +421 915916283
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: 540600 Pénznem: EUR
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A szerződésmódosítás időpontja: 2022.07.01.
Ajánlatkérőnek az EKR sajátossága miatt tárgyi (2.) rész szerződésmódosításáról szóló hirdetményt, csak az
előző (1.) rész TED-en történő megjelenését (2022.07.18.) követően van lehetősége feladni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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):

31213300-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31213000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye, raktárai Magyarország
területén
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Áruszállítási keretszerződés keretében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású
villamos fogyasztásmérők
HÁZTARTÁSI: Háromfázisú, egy tarifás, MID szerinti A és B osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus
villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére, mágneses kijelzéssel, szabványos S0
impulzus kimenettel és roncsolás mentesen nem nyitható készülékházzal
A két éves előirányzott mennyiség összesen 25 500 db + 30 % mennyiségi eltérési lehetőséggel
Az egyfázisú MID „A” és „B” osztálypontosságú fogyasztásmérők mennyiségi megosztása:
MID A=21 900 db + 30 % mennyiségi eltérés és
MID B=3 600 db + 30 % mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 540600
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Applied Meters a.s.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48031293
Postai cím: Budovatelska 50
Város: Presov
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 08001
Ország: Szlovákia
E-mail: solar@appliedmeters.sk
Telefon: +421 915916283
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):
Tekintettel arra, hogy a Vevőnél a szervezeti átalakulást (EMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. megszűnése és az MVM
Csoporthoz való csatlakozás) követően a szerződés teljesítési folyamatához kapcsolódó SUS rendszer
kivezetésre került a Vevő által használt programok közül, a teljesítéshez az SAP rendszert szükséges
igénybe venni.
1. Felek a fentiek miatt a keretszerződés vonatkozó pontjait a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjára tekintettel az
alábbiak szerint módosítják:
V.2. A megrendelés fogadása
A megrendelést az Eladónak az MVM Émász Áramhálózati Kft. részéről az SAP rendszer automatikus
e-mail üzenetként küldi meg. A megrendelések fogadásának és a szállítási határidő visszaigazolását Eladó
e-mailben köteles a fogadástól számított 5 naptári napon belül megtenni. Vevő köteles figyelembe venni
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a megrendelés visszaigazolásoknál, ha Eladó előzetesen jelzi a gyártás leállást.
A részvételi dokumentumban rögzített műszaki tartalom szerinti termék legyártása a teljesítés helyére
történő leszállításával, annak átvételével történő igazolással.
Az árut a következő okmányoknak kell kísérnie: minőségi bizonyítvány, szállítólevél, melyen kötelezően
fel kell tüntetni a következő adatokat: a megrendelés száma, az áru megnevezése, az áru mennyisége, az
áru egységára, szállítás dátuma.
A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Eladó a termékeket a teljesítési határidőn belül, a
teljesítés helyén, a megrendelt mennyiségben és minőségben átadja, és a termékek minősége megfelel a
vonatkozó előírásoknak, továbbá a teljesítés igazolása Vevő részéről megtörtént.
Külföldi adóilletőségű Eladónak a beszállítás előtt legalább 48 órával meg kell adnia jelen szerződés 2.
számú melléklet szerinti, az EKÁER kéréshez szükséges adatokat.
V.3. A teljesítési határidő
A teljesítés a keretszerződésnek és az az alapján kibocsátott megrendeléseknek megfelelően történik.
Vevő féléves, havonta megújuló mennyiségi igény előrejelzést küld (rolling forecast), mely a
megrendelések alapját képezi.
Eladó a termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 20 (húsz) munkanapon belül – külön felár
felszámítása nélkül – a megrendelésben megadott mennyiségek szerint és helyszínre köteles leszállítani.
Vevő az áruk teljesítés helyén történő átvételekor kizárólag mennyiségi átvételt végez. Vevő az áru
beépítésekor képes a minőségi eltérés észlelésére (pl. nem a megrendelt áru került leszállításra vagy nem
a műszaki követelményeknek megfelelő áru került leszállításra).
Vevő az áru beépítésének helyén, a beépítést megelőzően végzi el a teljesítés helyén átvett áruk minőségi
ellenőrzését, és az észlelést követő 2 (kettő) munkanapon belül esetleges kifogásairól Eladó
kapcsolattartóját írásban értesíti. A minőségi átvétel során megállapított hibás teljesítés esetében Eladó
köteles az átadás-átvétel újbóli időpontját előre egyeztetni Vevő szakmai kapcsolattartójával. A hibás
termék(ek) csomagolásból történő kibontásakor Vevő fényképfelvételekkel ellátott jegyzőkönyvet készít.
Az Vevő meghatározott alapmennyiség konszignációs készlet tartását írja elő.
Az Vevő a keretszerződés alapján várhatóan havi rendszerességgel hívja le (rendeli meg) az Eladótól a
termékeket.
A szerződés értéke, jellege, időtartama, továbbá egyéb pontjai változatlanok.
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 Vevőnél a szervezeti átalakulást (EMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. megszűnése és az
MVM Csoporthoz való csatlakozás) követően a szerződés teljesítési folyamatához kapcsolódó SUS rendszer
kivezetésre került a Vevő által használt programok közül, a teljesítéshez az SAP rendszert szükséges
igénybe venni.
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: 540600 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték áfa nélkül: 540600 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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MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (16285/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmenergia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telefonos ügyfélszolgálat ellátása
Hivatkozási szám: EKR001351192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79511000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Telefonos ügyfélszolgálat ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79511000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

514

A földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálati tevékenység részleges
átvállalása. A feladat ellátásához szükséges teljeskörű informatikai, műszaki és tárgyi, személyi feltételek
biztosítására az Ajánlattevő köteles, amelyek különösen az alábbiak :
- Megfelelő számú csatorna biztosítása a hívások érkeztetéséhez/ visszakapcsolásához,
- Hívás érkeztetés és visszakapcsolás feltételeinek biztosítása a Ajánlatkérő rendszereivel együttműködve.
- A feladat ellátáshoz szükséges helyiség, bútorok, berendezések, alközpont, egyéb felszerelés, feltétel biztosítása.
Ajánlattevő köteles minden ügyintézői beszélgetés hívásazonosítójának rögzítésére az ajánlatkérő online
ügyfélszolgálati felületén. A hanganyagok kapcsán a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelmének teljes körű
megoldása, valamint GDPR szabályok megtartásának biztosítása. Ajánlattevő átkapcsolt hívásnál a hívást fogadó
ügyintéző prompt beköszönő szövegének bemondására köteles. Ajánlattevő az alábbi hívásszámok és minimális
szolgáltatási színvonal (SL) tartása, valamint folyamatos ellenőrzése mellett köteles szerződésszerűen teljesíteni:
(SL: 30 másodpercen belül fogadott hívások aránya az adott időszakban, az összes beérkezett hívásból)
o 0-75 hívás/óra, SL: 80/30 (80 % 30 mp-en belül)
o 75-85 hívás/óra, SL: 70/30
o 85-100 hívás/óra, SL: 60/30
o 100 felett hívás/óra, SL: Ajánlatkérőnek hívásfogadó rendszerét és munkatársai struktúráját, felételeit úgy kell felépítenie, hogy havonta
legalább 8600 db bejövő hívást fogadnia kell tudni. Ez az alap mennyiség minden hónapban átadásra kerül az
ajánlattevő részére, illetve ennek elmaradása esetén is megfizetésre kerül a 8600 db hívás ellenértéke. Az át
nem adott hívás db szám, a következő hónapra nem vihető át. A havonta elérhető maximális hívásmennyiség
11180 db, melyet az ajánlatkérő a hívásforgalom alakulásnak monitorozásával és az ajánlatkérő call centerének
telítődésének függvényében irányít át az ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, a teljes hívásszám
3-4 munkanap alatt történő felhasználására.
A hívások váratlan emelkedése esetén ügyintézői elvárt létszám bővítése a 2. és a 3. riasztási szint esetében a
nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint, valamennyi más esetben max az adott riasztási szinthez
tartozó rendelkezésre állásnál meghatározottak szerint:
Riasztási szint; Operátori létszám
1.; 10
2.; 20
3.; 40
4.; 60
5.; 80
Riasztási szint; Létszámnövekedés
1.;
2.; +10
3.; +20
4.; +20
5.; +20
Riasztási szint; Kezelt hívás/óra
1.; 10
2.; 200
3.; 400
4.; 600
5.; 800
Riasztási szint; Rendelkezésre állás (maximum)
1.; alap
2.; ajánlat szerint, ami max 60 percen belül lehet
3.; ajánlat szerint, ami max120 percen belül lehet
4.; maximum 48 órán belül
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5.; maximum 120 órán belül
Az Ajánlatkérő a Rendelkezésre állás esetében a megjelölt maximum időnél többet nem tud elfogadni, túllépése
hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlatkérő kötelessége rendszeres adatszolgáltatás biztosítása az Ajánlattevő részére. Minimális adatok:
SL (%) online, órai, napi, havi
ACD összes (db) órai, napi, havi
ACD fogadott (db) órai, napi, havi
ACD eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül eldob (db) órai, napi, havi
Összes ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Átlagos ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Összes ACD utómunka idő órai, napi, havi
Átlagos ACD utómunka idő órai, napi, havi
Összes ACD várakozási idő órai, napi, havi
Átlagos ACD várakozási idő órai, napi, havi
Biztosított riportok – havi rendszerességgel a teljesítés igazolás részeként:
- fogadott hívások
- eldobott hívások
- átkapcsolt hívások a kapcsolás célját tartalmazva
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére a feladat ellátásához oktatást nyújt. Ajánlattevő az általa biztosított helyszínen
köteles biztosítani az oktatáshoz szükséges tárgyi és technikai feltételeket (az oktatatásra kijelölt személyek
létszámához igazodó méretű oktatóterem, székek és asztalok, valamint az oktatási anyag megjelenítésére
alkalmas kivetítő) Ajánlattevő kötelessége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyintézők szakmai
felkészültségét és gondoskodjon annak szinten tartásáról. Az Ajánlattevő részéről kötelező az oktatás során
ismertetett és oktatási anyagokban átadott folyamatok, előírások, törvények és rendeletek, továbbá az
adatvédelemre (GDPR) vonatkozó szabályok mindenkori betartása. Nyertes ajánlattevő feladat ellátásának
feltétele, hogy ügyintézői képzést követően sikeres vizsgát tegyenek.
A telefonos ügyfélszolgálat tevékenység szerződéses havi keretmennyisége 11.180 db átadott hívás, melyből 8600
db hívás átadására vállal kötelezettséget az ajánlatkérő minden hónapban, a jelen pontban írtak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 133 - 354976
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Telefonos ügyfélszolgálat ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/01 (éééé/hh/nn)
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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: Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78657023
Postai cím: Ady E. Utca 41
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kecskemeti.maria@protocall.hu
Telefon: +36 14321230
Internetcím(ek): (URL) www.protocall.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: 185677440 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A VII.2.2) pont folytatása:
a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és
alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3/h gázmérővel rendelkező
lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek” vásárlói körre meghatározott áron,
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b) az a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória rá
vonatkozó árszabásán jogosult földgázt vételezni.
Az megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó versenypiaci költségeket tükröző áron
jogosult földgázt vételezni.
Hivatkozott rendelet 2022. július 21. napján került kihirdetésre azzal, hogy a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével olyan mértékű megkeresésszám-emelkedés történt a Megbízónál,
amelyet a jelenlegi ellátórendszer nehezen tud kezelni és az erre a helyzetre való előzetes felkészülés
Megbízótól nem volt elvárható. Emiatt szükséges a Szerződésben rögzített maximális hívásszám
időbeli átcsoportosítása annak érdekében, hogy Megbízó az előre nem látható, rajta kívül álló okból
bekövetkezett változás ellenére az egyetemes szolgáltatói feladataihoz kapcsolódó megkereséseket a
vonatkozó jogszabályokban, szakmai szabályzatokban, hatósági határozatokban előírtak szerint kezelni
tudja.
Az ajánlatkérő e körben hivatkozni kíván az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelethez (a továbbiakban: 833/2014/EU
tanácsi rendelet) fűzött Európai Bizottság magyarázatára. A feltett kérdés szerint: „ha egy szerződés ezen
szankciók miatt megszűnik, köthető-e új szerződés a közzététel nélküli tárgyalásos eljárás alapján?
Utolsó frissítés: 2022. május 12. A folyamatban lévő szerződések elvileg még 2022. október 10-ig
végrehajthatók. Így szerződéskötés a hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy szükség esetén új
szerződést ítéljenek oda a régi helyére.
Lehetnek konkrét helyzetek, pl. különösen hosszú időt igénylő szerződések esetén előkészítési és pályázati
eljárás, amennyiben ez nem lehetséges. (…) Szerződés megszűnése miatt a szankciók előre nem látható
eseménynek tekinthetők.”
Az ajánlatkérő álláspontja szerint - figyelembe véve az Európai Bizottság tanácsi rendeletéhez fűzött
indokolásában kifejtett és a fentiekben hivatkozott álláspontját is - a jelen módosítás oka több, előre
nem látható esemény, a módosítás ugyanakkor mindenképpen szükséges és indokolt a felmerült
megnövekedett igényeknek való megfeleléshez.
2) bb) pont vizsgálata:
„a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”;
Tekintettel arra, hogy kizárólag a feladatok időbeli átcsoportosítása történik, a Szerződésben rögzítettek
ezen kívül változatlanul érvényesek, az elvégzendő feladat és annak jellege, tartalma nem változik.
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:
2022/08/01 (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):

79511000-9
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79511000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő székhelye, telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálati tevékenység részleges
átvállalása. A feladat ellátásához szükséges teljeskörű informatikai, műszaki és tárgyi, személyi feltételek
biztosítására az Ajánlattevő köteles, amelyek különösen az alábbiak :
- Megfelelő számú csatorna biztosítása a hívások érkeztetéséhez/ visszakapcsolásához,
- Hívás érkeztetés és visszakapcsolás feltételeinek biztosítása a Ajánlatkérő rendszereivel együttműködve.
- A feladat ellátáshoz szükséges helyiség, bútorok, berendezések, alközpont, egyéb felszerelés, feltétel biztosítása.
Ajánlattevő köteles minden ügyintézői beszélgetés hívásazonosítójának rögzítésére az ajánlatkérő online
ügyfélszolgálati felületén. A hanganyagok kapcsán a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelmének teljes körű
megoldása, valamint GDPR szabályok megtartásának biztosítása. Ajánlattevő átkapcsolt hívásnál a hívást fogadó
ügyintéző prompt beköszönő szövegének bemondására köteles. Ajánlattevő az alábbi hívásszámok és minimális
szolgáltatási színvonal (SL) tartása, valamint folyamatos ellenőrzése mellett köteles szerződésszerűen teljesíteni:
(SL: 30 másodpercen belül fogadott hívások aránya az adott időszakban, az összes beérkezett hívásból)
o 0-75 hívás/óra, SL: 80/30 (80 % 30 mp-en belül)
o 75-85 hívás/óra, SL: 70/30
o 85-100 hívás/óra, SL: 60/30
o 100 felett hívás/óra, SL: Ajánlatkérőnek hívásfogadó rendszerét és munkatársai struktúráját, felételeit úgy kell felépítenie, hogy havonta
legalább 8600 db bejövő hívást fogadnia kell tudni. Ez az alap mennyiség minden hónapban átadásra kerül az
ajánlattevő részére, illetve ennek elmaradása esetén is megfizetésre kerül a 8600 db hívás ellenértéke. Az át
nem adott hívás db szám, a következő hónapra nem vihető át. A havonta elérhető maximális hívásmennyiség
11180 db, melyet az ajánlatkérő a hívásforgalom alakulásnak monitorozásával és az ajánlatkérő call centerének
telítődésének függvényében irányít át az ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, a teljes hívásszám
3-4 munkanap alatt történő felhasználására.
A hívások váratlan emelkedése esetén ügyintézői elvárt létszám bővítése a 2. és a 3. riasztási szint esetében a
nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint, valamennyi más esetben max az adott riasztási szinthez
tartozó rendelkezésre állásnál meghatározottak szerint:
Riasztási szint; Operátori létszám
1.; 10
2.; 20
3.; 40
4.; 60
5.; 80
Riasztási szint; Létszámnövekedés
1.;
2.; +10
3.; +20
4.; +20
5.; +20
Riasztási szint; Kezelt hívás/óra
1.; 10
2.; 200
3.; 400
4.; 600
5.; 800
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Riasztási szint; Rendelkezésre állás (maximum)
1.; alap
2.; ajánlat szerint, ami max 60 percen belül lehet
3.; ajánlat szerint, ami max120 percen belül lehet
4.; maximum 48 órán belül
5.; maximum 120 órán belül
Az Ajánlatkérő a Rendelkezésre állás esetében a megjelölt maximum időnél többet nem tud elfogadni, túllépése
hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlatkérő kötelessége rendszeres adatszolgáltatás biztosítása az Ajánlattevő részére. Minimális adatok:
SL (%) online, órai, napi, havi
ACD összes (db) órai, napi, havi
ACD fogadott (db) órai, napi, havi
ACD eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül fogadott (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en belül eldob (db) órai, napi, havi
ACD 30 mp-en felül eldob (db) órai, napi, havi
Összes ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Átlagos ACD fogadott beszélgetési idő órai, napi, havi
Összes ACD utómunka idő órai, napi, havi
Átlagos ACD utómunka idő órai, napi, havi
Összes ACD várakozási idő órai, napi, havi
Átlagos ACD várakozási idő órai, napi, havi
Biztosított riportok – havi rendszerességgel a teljesítés igazolás részeként:
- fogadott hívások
- eldobott hívások
- átkapcsolt hívások a kapcsolás célját tartalmazva
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére a feladat ellátásához oktatást nyújt. Ajánlattevő az általa biztosított helyszínen
köteles biztosítani az oktatáshoz szükséges tárgyi és technikai feltételeket (az oktatatásra kijelölt személyek
létszámához igazodó méretű oktatóterem, székek és asztalok, valamint az oktatási anyag megjelenítésére
alkalmas kivetítő) Ajánlattevő kötelessége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyintézők szakmai
felkészültségét és gondoskodjon annak szinten tartásáról. Az Ajánlattevő részéről kötelező az oktatás során
ismertetett és oktatási anyagokban átadott folyamatok, előírások, törvények és rendeletek, továbbá az
adatvédelemre (GDPR) vonatkozó szabályok mindenkori betartása. Nyertes ajánlattevő feladat ellátásának
feltétele, hogy ügyintézői képzést követően sikeres vizsgát tegyenek.
A telefonos ügyfélszolgálat tevékenység szerződéses havi keretmennyisége 11.180 db átadott hívás, melyből 8600
db hívás átadására vállal kötelezettséget az ajánlatkérő minden hónapban, a jelen pontban írtak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 185677440
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78657023
Postai cím: Ady E. Utca 41
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kecskemeti.maria@protocall.hu
Telefon: +36 14321230
Internetcím(ek): (URL) www.protocall.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. ELŐZMÉNYEK
2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a Megbízó által lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás (eljárást megindító hirdetmény száma: TED 2020/S 252-637777) eredményeként,
2021. július 01. napján megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre „Telefonos ügyfélszolgálat
ellátása” tárgyában.
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy 2022. július 27. napjával Megbízó energiaipari tevékenységeire
vonatkozó, az egyetemes szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi környezet nagyfokú
változása okán a Megbízott által ellátott telefonos ügyfélszolgálti feladatok időbeli átütemezése vált
szükségessé az ellenérték, vagy az ellátandó feladatok mennyiségének változatlanul hagyása mellett.
3. A 2. PONT SZERINTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TARTALMA
3.1. A fentiekben leírtakra figyelemmel Megbízó és Megbízott megállapodnak, abban hogy a Szerződés 1.
sz. mellékletét képező Műszaki Leírásban a „Feltételek, elvárások” alcím 19. francia bekezdését az alábbiak
szerint módosítják:
Ajánlatkérőnek hívásfogadó rendszerét és munkatársai struktúráját, felételeit úgy kell felépítenie, hogy
havonta legalább 8600 db és maximum 11.180 db átadásra kerülő bejövő hívást fogadnia kell tudni. A
8600 db alap mennyiség minden hónapban átadásra kerül az ajánlattevő részére, az esetlegesen az adott
hónapban ennél kisebb mennyiség átadása a megbízási díj csökkentését nem eredményezi.
A szerződés hátralévő tartamára a maximális 11.180 db és minimális 8600 db hívásmennyiség közötti havi
2.580 db, összesen 30.960 db hívásmennyiséget („időbeli átütemezéssel érintett mennyiség”) a Megbízó
a hívásforgalom alakulásnak monitorozása és Megbízó call centere telítődésének függvényében irányítja
át az ajánlattevő részére, az előre egyeztetettek és Megbízott rendelkezésre álló szabad kapacitásai
függvényében.
3.2. Felek rögzítik, hogy az előző pontban írt módosítás díjmódosítást nem eredményez, mivel nem kerül
sor többlet mennyiség megrendelésére, pusztán a hívások időbeli átütemezése valósul meg a Megbízónak
az előre nem látható jogszabályi környezet-változásból adódó megváltozott szükségletei alapján; Megbízó
továbbra is változatlan megbízási díjat fizet Megbízott részére a Szerződés alapján.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. 07. 27.
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: 4. A 2. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI MEGFELELŐSÉGE
4.1. A 2. PONT SZERINTI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA A KBT. 141. § (6) BEKEZDÉS ALAPJÁN
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
A feladatok időbeli átcsoportosítása érdemben nem befolyásolta volna más ajánlatkérők részvételének
a lehetőségét, vagy más ajánlat esetleges nyertességét, mivel a nyílt eljárás került lefolytatásra és az
eljárásban a szerződést az előre rögzített hívásszám mennyisége határozta meg. A módosítás nem tette
volna lehetővé más ajánlattevő nyertességét figyelemmel arra is, hogy összesen egyetlen ajánlattevő tett
érvényes ajánlatot közbeszerzési eljárásban.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, vagy
A feladatok időbeli átcsoportosítása az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, nem kerül sor
többletfeladatok ellátására többlet-díjazás mellett, ezért a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik
meg a Megbízott javára. A Szerződés alapján fizetendő megbízási díj elszámolása nem időalapú, azaz nem
óraszámhoz, hanem az elvégzett feladatok számához (hívásszámhoz) lett kötve. Az elvégzendő feladatok
számát Megbízó minimum/maximum mennyiségben határozta meg, amely a szerződésben foglaltak
szerint igazodik Megbízó igényeihez.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
Az 2. számú szerződésmódosítás a Megbízott (ajánlattevő) szerződéses teljesítési kötelezettségét nem
befolyásolta, azaz nem terjeszti ki új elemre.
Fent részletezettek alapján az 1. számú szerződésmódosítás nem jelenti a Szerződés lényeges módosítását,
ezért megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt előírásoknak.
4.2. A 2. PONT SZERINTI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA A KÖZSZOLGÁLTATÓK KÖZBESZERZÉSEIRE
VONATKOZÓ SAJÁTOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 307/2015. (X. 27.) KORM. RENDELET 22.§
(2) BEKEZDÉS ALAPJÁN
A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § alapján:
(1) A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)-c) pontja nem
alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett a
szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
1) ba) pont vizsgálata:
„a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre”;
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Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet
értelmében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország
Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet értelmében az egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a
továbbiakban: Get.), a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt (a továbbiakban:
Rezsitv.) és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-rendelet) a 259/2022. (VII. 21.) Korm.
rendelet rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Hivatkozott rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes
szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes
szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát
vételezni. A megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó lakossági piaci áron jogosult villamos
energiát vételezni.
Hivatkozott rendelet értelmében továbbá 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes
szolgáltatótól 1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási
hely) mértékig
A VII.2.2) pont folytatása a VI.6.3) pontban
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 185677440 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 185677440 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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NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (16324/2022)
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: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapitány Katalin
Telefon: +36 303029163
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK - Bács Kiskun megyei oktatási intézmények
Hivatkozási szám: EKR000429292020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KK - Bács Kiskun megyei oktatási intézmények
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. hrsz.: 3496
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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 „Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00038 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 3496 HRSZ;
Kecskemét, Nyíri út 11.sz alatti Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési
kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így
az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és
födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését
tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az
üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival 1441 m2 (360db)
Magastető/padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése kapcsolódó munkáival 4065 m2
Lapostető hő-és vízszigetelése kapcsolódó munkáival 1008,1 m2
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2562 m2
Napelemes rendszer telepítése kapcsolódó munkáival Teljesítmény: 49,82kWp (188db 265Wp napelem vagy ezzel
egyenértékű összteljesítményű rendszer)
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 azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri,
illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a
mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
Ajánlatkérő (AK) 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 (AT) feladata.
Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek
eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 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- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém
hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 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: KEHOP-5.2.2-16-2016-00038
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 144 - 381872
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:
2021/07/21 (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: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86268392
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 705195838
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: 431440756 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. hrsz.: 3496
VII.1.4) 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 „Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című,
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KEHOP-5.2.2/16-2016-00038 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 3496 HRSZ;
Kecskemét, Nyíri út 11.sz alatti Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési
kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így
az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és
födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését
tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az
üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival 1441 m2 (360db)
Magastető/padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése kapcsolódó munkáival 4065 m2
Lapostető hő-és vízszigetelése kapcsolódó munkáival 1008,1 m2
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2562 m2
Napelemes rendszer telepítése kapcsolódó munkáival Teljesítmény: 50,32kWp (136 db 370 Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri,
illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a
mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
Ajánlatkérő (AK) 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 (AT) feladata.
Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek
eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 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- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém
hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.
(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: 9 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: 461231379
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86268392
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Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 705195838
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):
IV.1. Műszaki tartalom módosítása.
Felek megállapodnak, hogy a műszaki tartalmat az 1. és 2. sz. melléklet szerint módosítják.
IV.2. Ellenérték módosítása
Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Szerződés IV.1. és IV.2. pontját az alábbiak szerint módosítják.
IV. 1. A jelen Kivitelezési Szerződésben foglalt munkák módosított ellenértéke nettó 461.231.379 Ft +
Áfa, azaz négyszázhatvanegymillió-kétszázharmincegyezer-háromszázhetvenkilenc Ft + Áfa – a jelen
Kivitelezési Szerződés módosítás aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 585.763.852 Ft (a
továbbiakban: vállalkozói díj).
IV. 2. A Kivitelezési Szerződés finanszírozása a „Bács-Kiskun Megyei oktatási intézmények épületenergetikai
fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00038 azonosító számú projekt forrásaiból, valamint a Megrendelő
2022.03.25. napján kelt fedezetigazolása alapján saját költségvetési forrásból történik, az alábbi
megbontás szerint:
a.) nettó 453.642.720 Ft + Áfa, azaz bruttó 576.126.254 Ft a „Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2.-16-2016-00038 azonosítószámú projekt forrásaiból,
b.) nettó 7.588.660 Ft + Áfa, azaz bruttó 9.637.598 Ft saját költségvetési forrásból.
III.1. Nem jelentős módosítás.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A II.1 pontban foglalt módosítások megfelelnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglaltaknak, mivel Felek az ajánlatban megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeztek meg.
Ennek okán a változtatás az ajánlattételi hajlandóságot nem befolyásolhatta. A módosítás során az
ellenérték nem változik és Kivitelező kötelezettségei sem csökkennek, ezért a szerződés gazdasági
egyensúlya változatlan. A módosítás során új elem nem kerül a szerződésbe.
A fentiek alapján Felek a II.1 szerinti módosítás jogalapját a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében jelölik meg.
III.2. Előre nem látható munkák.
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A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (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 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 II.2 pontban részletezett módosítások megfelelnek a fentieknek, mivel Megrendelő kellő gondossággal
eljárva nem láthatta előre a tűzvédelmi szabályok változását, amely alapján a műszaki tartalom
megváltoztatása szükséges. A részletes indokolást a 3. sz. melléklet szerinti műszaki ellenőri nyilatkozat
tartalmazza.
A módosítás során az ellenérték változás nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át és a szerződés
általános jellege sem változik, mivel az továbbra is kivitelezésre irányul.
A fentiek alapján Felek a 2.2 szerinti módosítás jogalapját a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában jelölik
meg.
III.3. Pótmunkák
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.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával
jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek
az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor,
ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította
meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A II.3.pontban részletezett módosítások megfelelnek a fentieknek, mivel a módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A részletes indokolást a 3. sz.
melléklet szerinti műszaki ellenőri nyilatkozat tartalmazza.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: II.1. Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdése és az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
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részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 28.§-a alapján.
A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása.
Felek a Kivitelezési Szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytattak a napelemes rendszer és a nyílászárók vonatkozásában.
Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeztek meg.
Az egyeztetésről szóló okiratokat (módosított műszaki tartalom és költségvetés) az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Felek a fentiek alapján a műszaki tartalmat módosítják azzal, hogy a módosítás az ellenérték és a határidő
változásával nem jár.
II.2. Kiegészítő munkák a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
A Kivitelezési Szerződés megkötését követően Felek megállapították, hogy az időközben hatályba lépett
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai miatt 2 db A-01 jelű ablak helyett 2 db A-07 H + F konszignációs
jelű ablak beépítése, az A-04 konszignációs jelű alumínium üvegfal átalakítása szükséges (elmaradó
tételek).
Valamint további pánikrudak, alumínium redőny beépítése és légutánpótlást és füstelvezetést biztosító
nyílászárók vezérlésének kialakítása szükséges. Mindezeken túl szükséges az instabil homlokzati műkő
sávok eltávolítása is, valamint redőnyelőkészítés, labdavédő sportháló, leesés elleni védelem és előtető
állagmegóvás (kiegészítő munkák).
II.3. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2)-(3) alapján
A módosítás jellege: pótmunka megrendeléséből adódó szerződéses érték változása
II.3.1. Energetikai szempontból releváns KEHOP pótmunkák:
Nyílászárók kialakításának módosítása a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (változott a tervezés és
a kivitelezés közötti időszakban) szerint:
a.) 2 db A-07 H + F konszignációs jelű alumínium ablak:
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előírása szerint az „A” épület főbejárati ajtói (AJ-02)
helyett az épület frisslevegő utánpótlása 2 db A-01 jelű ablak helyére kerülő 2 db A-07 H + F jelű ablakok
beépítésével lesz biztosítva.
b.) 1 db A-04 konszignációs jelű alumínium üvegfal átalakítása:
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előírása szerint az „A” és „B” épületet összekötő
nyaktag szabadba nyíló bejárati ajtaja (AJ-03) helyett a „B” épület frisslevegő utánpótlása az A-04 jelű
üvegfalban kialakított 4 db kifelé nyíló ablakkal lesz biztosítva.
c.) Pánikrudak elhelyezése (1 db AJ-02, 1 db AJ-03, 1 db AJ-04, 1 db BJ-02 konszignációs jelű ajtó):
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előírása szerint az „A” épület főbejárat, nyaktag, „C”
épület alagsor, „B” épület udvarra nyíló menekülési ajtói kifele fognak nyílni, az egyszárnyú kivitelű ajtók
pánikrudas, a kétszárnyú kivitelű ajtók első szárnya kilincses, másodszárnya pánikrudas kivitelűek lesznek.
d.) A légutánpótlást és füstelvezetést biztosító nyílászárók vezérlésének kialakítása (4 db A-07 H+F, 8 db
B-10/2 H+F, 1 db A-04 H+F konszignációs jelű ablak):
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előírása szerint amennyiben nincs az épületen
tűzjelző rendszer, abban az esetben is szükséges a füstelvezető és légutánpótló ablakokhoz vezérlés
kiépítése.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege [a)-d) pontok]: 12.884.289 Ft + ÁFA
e.) 634 m2-en az instabil homlokzati műkő sávok eltávolítása és kapcsolódó munkái:
A tervkészítés és az ajánlatadás idején nem volt lehetőség roncsolásos vizsgálatra, ezért a kivitelezés alatt
derült ki, hogy az épület földszinti részén körbefutó műkő díszsávok instabilak, az elemek többsége nincs a
falhoz rögzítve, nem alkalmasak a hőszigetelés fogadására, elbontásuk elengedhetetlen.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 7.704.315 Ft + ÁFA
f.) 51 db alumínium redőny beépítése:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

531

Az „A” épület D-Ny-i, valamint a „ B” és „C” épület D-K-i oldala erős hőterhelésnek, benapozásnak van
kitéve, ezért a megfelelő oktatás biztosítás érdekében az ott lévő összes nyílászáró árnyékolása szükséges.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 6.385.200 Ft + ÁFA
___________________________________________________________________________Enegetikai
szempontból releváns KEHOP pótmunkák összesen [a)-f) pontok]: 26.973.804 Ft + ÁFA
II.3.2. Energetikát nem befolyásoló pótmunkák:
a.) 144 db redőnyelőkészítés:
A későbbiekben más forrásból megvalósuló redőnytokokat, redőnyöket bontás nélkül lehet beszerelni. Az
előkészítés további előnye, hogy azok nem a nyílászárók üvegfelülete elé kerülnek, így nem befolyásolják
az épület homlokzatának esztétikai megjelenését.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 3.260.205 Ft + ÁFA
b.) 300 m2 labdavédő sportháló:
Megrendelő kérésére a sportudvarra néző új ablakok megvédése céljából labdafogó háló felszerelése.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 1.404.000 Ft + ÁFA
c.) 20 fm leesés elleni védelem:
Megrendelő kérésére korlát és leesés elleni védelem készítése a régi főlépcső melletti volt üvegtéglás
nyílászárók elé.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 556.000 Ft + ÁFA
d.) 4 db előtető és 2 db előlépcső állagmegóvása:
Az időjárás és a vasbetont károsító anyagok hatására a belső udvari és a külső homlokzati előtetők
és előlépcsők külső megjelenésükben erősen sérültek, ezért a szerkezetek esztétikai megjelenésének
helyreállítása állagmegóvás céljából is elengedhetetlen.
A kivitelező által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 2.368.455 Ft + ÁFA
___________________________________________________________________________Energetikát
nem befolyásoló pótmunkák összesen [a)-d) pontok]: 7.588.660 Ft + ÁFA
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: 431440756 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 461231379 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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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (16099/2022)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Afrikai madárröpde kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000668972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Afrikai madárröpde kivitelezése
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 fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő,
Sóstói út, 15010/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Részletes ismertetés
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Óriás madárröpde: többfunkciós, könnyűszerkezetű a jelenlegi tó területét lefedő építmény. Egyik szélén az
oroszlán híd határolja kívülről, a híd felújítása és a röpdével egybedolgozása szükséges. Az oroszlán híddal
szemben a nyugati oldalon kívülről a domb határolja. Egyik hosszú oldalán a déli látogatóút határolja, a vele
szemben lévő hosszú oldalon magába kell foglalja a jelenlegi vízimadár házat és az északi oldalon futó gyalogutat.
Egy dupla dróthálós (egymástól 10 cm távolságra) osztás kerül a belső térbe az északi tópartnál függőlegesen. A
röpde 3000 m2 alapterületű, legmagasabb pontja 15 m, 30×30mm-es lyukbőségű acélhálóval fedve. A röpdéhez
kapcsolódik a déli út és a röpde között elhelyezkedő madárház és előröpde. Az előröpde 100 m2 alapterületű,
3 m magas, beton aljzatú, acélhálóval fedett, teteje 50% -ban külső lemezborítással készül. Az elkülönítő röpde
8db 30×30-cm-es csapóajtóval kapcsolódik a nagy röpdéhez. A csapóajtók teteje illeszkedik az előröpde
tetejéhez, alattuk 4db 70cm széles 180cm magas nyitható ajtó található. A röpde oldalfalán kialakításra kerül
egy 200×200cm-es zsilip (berendezések bejuttatására), amihez tartozik 2db 90cm×180cm-es ajtó a gondozók
közlekedésére. A 100 m2-es előröpde tóval szembeni oldalfalát a madárház adja, mely 3 m-es belmagasságú és
áll egy 100cm széles gondozói folyosóból, mely végighalad a belső madár röpdék előtt. A belső madár röpdék
6db 4×6m-es egységből kerülnek kialakításra, zárt, szelvényre feszített, 20×20cm-es drótfonatból. Mellettük egy
flamingó telelővel és egy pelikán telelő helyezkedik el. A flamingó telelőbe és a pelikán telelőbe üvegablakon
keresztül (2-2db kb. 1m2-es hőszigetelt, 1,2 m parapet magasságról induló) a látogatók számára betekintés nyílik.
Pelikán: 6×4 m szárazföld és mellette egy 6×4m-es sekély (50 cm mély) medence. A pelikán medence mellett
helyezkedik el egy ugyanilyen méretű flamingó medence, amihez kapcsolódik 1db 6×12m-es terem. A ház belül
teljesen műgyanta ipari padlóburkolattal ellátott, minden röpdében lefolyóval, slaggal, vagy sterimoval tisztítható
kell legyen. Minden madár belsőnek kapcsolattal kell rendelkeznie az előröpdéhez. Felül két-két 20×20 cm-es
röpnyílás, alattuk a talajszinttől 70cm széles, 120cm magas, szigetelt lemez tolóajtóval ellátott kijáró. A házban
kialakításra kerül egy 4×2 m-es, csempézett gondozói helyiség. Felülvilágítók elhelyezése szükséges, és radiátoros
fűtés gázkazánnal, hideg-meleg vizes ellátással.
Főbb szerkezetek, anyagok:
Alapozás: Beton sávalapok, lemez alapok és fúrt cölöpözés készül.
Függőleges teherhordó szerkezetek: Téglafalak, betonozott zsalukő falak és vasbeton pillérek készülnek.
Vízszintes merevítő szerkezetek: Monolit vasbeton koszorú készül az épület kontúr- és belső teherhordó falain.
Födémek: Alul felül sík, illetve vasbeton gerendával gyámolított monolit vasbeton födémszerkezetek készülnek.
Áthidalások: Monolit vasbeton és előregyártott Porotherm áthidalások készülnek.
Válaszfalak: A válaszfalak anyaga 10 cm vtg. Porotherm tégla válaszfal.
Fedélszék: Az előröpde felett fűrészelt fenyőfa félnyereg tető készül kis hajlásszöggel.
Tetőfedés: Prefa dupla állókorcos fémlemez fedés készül.
Homlokzati nyílászárók: Schüco külső alumínium borítású műanyag szerkezetű nyílászárók.
Belső ajtók: Típus vagy egyedi acélszerkezetű, acéllemez borítású tűzihorganyzott ajtók.
Padlóburkolatok: A Medence terek padló és falburkolata ivóvíz engedéllyel rendelkező vízzáró műgyanta burkolat.
Máshol vegyszerálló csúszásmentes műgyanta burkolati rendszer.
Belső felületképzések: Sima vakolaton latex festés. Vizes helyiségekben csempe falburkolat.
Bádogos szerkezetek: Prefa alumínium lemezből készülnek.
Hőszigetelések: A lapostetőkön polisztirol hőszigetelés, a talajon fekvő padlószerkezetben lépésálló polisztirol hab
készül. A vasbeton szerkezetek előtt és lábazati falnál zárt cellás hőszigetelés készül.
Homlokzatok: Alapvakolaton dekor dörzsvakolat készül megadott színben.
Vízszigetelések: A talajon fekvő padlóban üvegfátyolos bitumenes vastaglemez, a falazatok alatt bitumenes lemez
szigetelés készül. A vizes helyiségekben a vízhatásnak kitett felületeken kenhető vízszigetelő réteg készül.
Fűtés, melegvíz: Földgáz üzemű kondenzációs kombikazánnal, radiátorokkal.
Gázellátás: Meglévő telken belüli gázhálózatról.
Elektromos energiaellátás: A telken belüli elektromos hálózathoz földkábelen keresztül csatlakoztatva.
Vízellátás: A telken belüli nyomóvezetékről, a fővízmérőn keresztül vezetve.
Szennyvíz: A keletkező szennyvíz a meglévő belső szennyvízhálózatba kötve kerül elvezetésre.
Csapadékvíz: A meglévő telken belüli csapadékvíz hálózatba kerül bevezetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 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: TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú
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 023 - 056536
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Afrikai madárröpde kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/17 (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: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu
Fax: +36 42506821
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: 688090378 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022. július 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
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ 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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő,
Sóstói út, 15010/2 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Részletes ismertetés
Óriás madárröpde: többfunkciós, könnyűszerkezetű a jelenlegi tó területét lefedő építmény. Egyik szélén az
oroszlán híd határolja kívülről, a híd felújítása és a röpdével egybedolgozása szükséges. Az oroszlán híddal
szemben a nyugati oldalon kívülről a domb határolja. Egyik hosszú oldalán a déli látogatóút határolja, a vele
szemben lévő hosszú oldalon magába kell foglalja a jelenlegi vízimadár házat és az északi oldalon futó gyalogutat.
Egy dupla dróthálós (egymástól 10 cm távolságra) osztás kerül a belső térbe az északi tópartnál függőlegesen. A
röpde 3000 m2 alapterületű, legmagasabb pontja 15 m, 30×30mm-es lyukbőségű acélhálóval fedve. A röpdéhez
kapcsolódik a déli út és a röpde között elhelyezkedő madárház és előröpde. Az előröpde 100 m2 alapterületű,
3 m magas, beton aljzatú, acélhálóval fedett, teteje 50% -ban külső lemezborítással készül. Az elkülönítő röpde
8db 30×30-cm-es csapóajtóval kapcsolódik a nagy röpdéhez. A csapóajtók teteje illeszkedik az előröpde
tetejéhez, alattuk 4db 70cm széles 180cm magas nyitható ajtó található. A röpde oldalfalán kialakításra kerül
egy 200×200cm-es zsilip (berendezések bejuttatására), amihez tartozik 2db 90cm×180cm-es ajtó a gondozók
közlekedésére. A 100 m2-es előröpde tóval szembeni oldalfalát a madárház adja, mely 3 m-es belmagasságú és
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áll egy 100cm széles gondozói folyosóból, mely végighalad a belső madár röpdék előtt. A belső madár röpdék
6db 4×6m-es egységből kerülnek kialakításra, zárt, szelvényre feszített, 20×20cm-es drótfonatból. Mellettük egy
flamingó telelővel és egy pelikán telelő helyezkedik el. A flamingó telelőbe és a pelikán telelőbe üvegablakon
keresztül (2-2db kb. 1m2-es hőszigetelt, 1,2 m parapet magasságról induló) a látogatók számára betekintés nyílik.
Pelikán: 6×4 m szárazföld és mellette egy 6×4m-es sekély (50 cm mély) medence. A pelikán medence mellett
helyezkedik el egy ugyanilyen méretű flamingó medence, amihez kapcsolódik 1db 6×12m-es terem. A ház belül
teljesen műgyanta ipari padlóburkolattal ellátott, minden röpdében lefolyóval, slaggal, vagy sterimoval tisztítható
kell legyen. Minden madár belsőnek kapcsolattal kell rendelkeznie az előröpdéhez. Felül két-két 20×20 cm-es
röpnyílás, alattuk a talajszinttől 70cm széles, 120cm magas, szigetelt lemez tolóajtóval ellátott kijáró. A házban
kialakításra kerül egy 4×2 m-es, csempézett gondozói helyiség. Felülvilágítók elhelyezése szükséges, és radiátoros
fűtés gázkazánnal, hideg-meleg vizes ellátással.
Főbb szerkezetek, anyagok:
Alapozás: Beton sávalapok, lemez alapok és fúrt cölöpözés készül.
Függőleges teherhordó szerkezetek: Téglafalak, betonozott zsalukő falak és vasbeton pillérek készülnek.
Vízszintes merevítő szerkezetek: Monolit vasbeton koszorú készül az épület kontúr- és belső teherhordó falain.
Födémek: Alul felül sík, illetve vasbeton gerendával gyámolított monolit vasbeton födémszerkezetek készülnek.
Áthidalások: Monolit vasbeton és előregyártott Porotherm áthidalások készülnek.
Válaszfalak: A válaszfalak anyaga 10 cm vtg. Porotherm tégla válaszfal.
Fedélszék: Az előröpde felett fűrészelt fenyőfa félnyereg tető készül kis hajlásszöggel.
Tetőfedés: Prefa dupla állókorcos fémlemez fedés készül.
Homlokzati nyílászárók: Schüco külső alumínium borítású műanyag szerkezetű nyílászárók.
Belső ajtók: Típus vagy egyedi acélszerkezetű, acéllemez borítású tűzihorganyzott ajtók.
Padlóburkolatok: A Medence terek padló és falburkolata ivóvíz engedéllyel rendelkező vízzáró műgyanta burkolat.
Máshol vegyszerálló csúszásmentes műgyanta burkolati rendszer.
Belső felületképzések: Sima vakolaton latex festés. Vizes helyiségekben csempe falburkolat.
Bádogos szerkezetek: Prefa alumínium lemezből készülnek.
Hőszigetelések: A lapostetőkön polisztirol hőszigetelés, a talajon fekvő padlószerkezetben lépésálló polisztirol hab
készül. A vasbeton szerkezetek előtt és lábazati falnál zárt cellás hőszigetelés készül.
Homlokzatok: Alapvakolaton dekor dörzsvakolat készül megadott színben.
Vízszigetelések: A talajon fekvő padlóban üvegfátyolos bitumenes vastaglemez, a falazatok alatt bitumenes lemez
szigetelés készül. A vizes helyiségekben a vízhatásnak kitett felületeken kenhető vízszigetelő réteg készül.
Fűtés, melegvíz: Földgáz üzemű kondenzációs kombikazánnal, radiátorokkal.
Gázellátás: Meglévő telken belüli gázhálózatról.
Elektromos energiaellátás: A telken belüli elektromos hálózathoz földkábelen keresztül csatlakoztatva.
Vízellátás: A telken belüli nyomóvezetékről, a fővízmérőn keresztül vezetve.
Szennyvíz: A keletkező szennyvíz a meglévő belső szennyvízhálózatba kötve kerül elvezetésre.
Csapadékvíz: A meglévő telken belüli csapadékvíz hálózatba kerül bevezetésre.
(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: 9 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: 688090378
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
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Nemzeti azonosítószám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu
Fax: +36 42506821
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):
I.1. Szerződő felek megállapodása a vállalkozási szerződés Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján, a szerződés
hatálybalépésével összefüggésben:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés XX. fejezet 2. pontjában foglaltak az alábbiak szerint
módosulnak:
2. A feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen vállalkozási szerződés akkor lép
hatályba, amikor a megítélt többlettámogatás vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra
kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy
biztosítja és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a
Szerződés aláírását követő 8 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában
– a Szerződés megszűnik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1.) A tárgyi vállalkozási szerződés hatálybalépéshez szükséges fedezet
kiegészítése az eredeti szerződésben szereplő 6 hónapos időtartam alatt nem történt meg a Megrendelő /
Támogató részéről.
Felek a Vállalkozó ajánlata alapján megkötött vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozási díj
optimalizálása és egy újabb közbeszerzési eljárás lefolytatásából eredő, a Megrendelő oldalán felmerülő
többletköltségek elkerülése érdekében, szem előtt tartva a hatékony és felelős gazdálkodás elvét is, a
szerződést hatályba kívánják léptetni, amennyiben annak feltételei fennállnak.
Fentiekre tekintettel a Szerződő Felek a vállalkozási szerződésben rögzített közös és egyező akarattal
történő szerződésmódosítási lehetőség alapján a szerződés hatálybalépésére meghatározott időtartam 6
hónapos időtartam 2 hónappal történő meghosszabbításában állapodnak meg.
2.) Szerződő felek rögzítik, hogy tárgyi vállalkozási szerződés jelen okirat I.1. pontja szerinti módosítása
nem minősül lényegesnek, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban rögzített egyik
feltétel sem áll fenn, tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében, foglalt rendelkezésekkel
összhangban van az alábbiak szerint:
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A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg.
A tárgyi szerződésmódosítást nem tekinthető lényegesnek mivel,
a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki.
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: 688090378 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 688090378 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 Korányi Pulmonológiai Intézet (12279/2022)
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 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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000272252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1.rész Állati termékek hús és húsk.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye. 1121 Budapest, Korányi F. út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az alábbi termékek leszállítására vonatozó adásvételi szerződés megkötése.
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Az alapmennyiség mértéke az alábbi:
Francia félsertés 9 350 kg
Marhafelsál 670 kg
Sertésmáj friss 255 kg
Disznósajt 55 kg
Lecsókolbász ( hústartalom min.56 % ) 750 kg
Parasztkolbász 130 kg
Májas hurka 50 kg
Véres hurka 50 kg
Kenőmájas ( májtartalom min.25 % ) 190 kg
Juhbeles baromfi virsli (baromfihús tartalom min. 40 % ) 590 kg
Sertés párizsi (hústartalom min. 40 % ) 135 kg
Baromfi párizsi (baromfihús tartalom min. 40 % ) 455 kg
Húskenyér klf. Ízesítésű (hústartalom min. 40 % ) 480 kg
Olasz felvágott (hústartalom min. 60 % ) 325 kg
Zalai felvágott (hústartalom min. 50 % ) 255 kg
Csemege karaj natúr ízesítésű (hústartalom min. 70 % ) 320 kg
Gépsonka (hústartalom min. 60 % ) 680 kg
Baromfi tavaszi felvágott (baromfihús tartalom min. 30 % ) 370 kg
Baromfi vitamin felvágott (baromfihús tartalom min. 30% ) 360 kg
Baromfi mozaik felvágott (baromfihús tartalom min. 40 % ) 580 kg
Löncs felvágott (hústartalom min. 50 % ) 490 kg
Csirkemell sonka natúr ízesítésű (baromfihús tartalom min. 60 % ) 500 kg
Pulykamell sonka natúr ízesítésű (baromfihús tartalom min. 80 % ) 300 kg
Füstölt főtt tarja vákumfóliás ( hústartalom min.70 % ) 265 kg
Füstölt főtt császár 45 kg
Füstölt kenyérszalonna 140 kg
Füstölt csemege szalonna 80 kg
Nyári turista felvágott (hústartalom min. 65 % ) 255 kg
Füstölt, szárított, érlelt szalámi, nem ehető műanyag bélben (hústartalom min. 85 % ) 410 kg
Tepertő ( törmelék legfeljebb 5 % ) 20 kg
Előhűtött csirkecomb, egész 180-200 gr/darab 2500 kg
Előhűtött csirke felsőcomb 120-150 gr/db 1 200 kg
Előhűtött filézett pulyka felsőcomb 890 kg
Előhűtött filézett pulykamell 730 kg
Sertésmájkrém fém dobozos 65 gr tépőzáras ( sertésmáj min.25 %) 2700 dob
Szárnyasmájkrém fém dobozos 65 gr tépőzáras ( baromfimáj min.25 % ) 2 000 dob
Tyúkpástétom fém dobozos 30 gr ( hústartalom min.25 % ) 6 300 dob
Vagdalthús fém dobozos 130 gr ( sertéshús min.50 % ) 820 dob
Pástétom alutálkás ,70 gr/db,klf.ízesítésű , tépőzáras (hústartalom min.25 % ) 2 070 dob
(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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 233 - 613477
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1.rész Állati termékek hús és húsk.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/28 (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: 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: 28363725 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.06.07.
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. § 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:
2022/08/01 (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

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye. 1121 Budapest, Korányi F. út 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi termékek leszállítására vonatozó adásvételi szerződés megkötése.
Az alapmennyiség mértéke az alábbi:
Francia félsertés 9 350 kg
Marhafelsál 670 kg
Sertésmáj friss 255 kg
Disznósajt 55 kg
Lecsókolbász ( hústartalom min.56 % ) 750 kg
Parasztkolbász 130 kg
Májas hurka 50 kg
Véres hurka 50 kg
Kenőmájas ( májtartalom min.25 % ) 190 kg
Juhbeles baromfi virsli (baromfihús tartalom min. 40 % ) 590 kg
Sertés párizsi (hústartalom min. 40 % ) 135 kg
Baromfi párizsi (baromfihús tartalom min. 40 % ) 455 kg
Húskenyér klf. Ízesítésű (hústartalom min. 40 % ) 480 kg
Olasz felvágott (hústartalom min. 60 % ) 325 kg
Zalai felvágott (hústartalom min. 50 % ) 255 kg
Csemege karaj natúr ízesítésű (hústartalom min. 70 % ) 320 kg
Gépsonka (hústartalom min. 60 % ) 680 kg
Baromfi tavaszi felvágott (baromfihús tartalom min. 30 % ) 370 kg
Baromfi vitamin felvágott (baromfihús tartalom min. 30% ) 360 kg
Baromfi mozaik felvágott (baromfihús tartalom min. 40 % ) 580 kg
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Löncs felvágott (hústartalom min. 50 % ) 490 kg
Csirkemell sonka natúr ízesítésű (baromfihús tartalom min. 60 % ) 500 kg
Pulykamell sonka natúr ízesítésű (baromfihús tartalom min. 80 % ) 300 kg
Füstölt főtt tarja vákumfóliás ( hústartalom min.70 % ) 265 kg
Füstölt főtt császár 45 kg
Füstölt kenyérszalonna 140 kg
Füstölt csemege szalonna 80 kg
Nyári turista felvágott (hústartalom min. 65 % ) 255 kg
Füstölt, szárított, érlelt szalámi, nem ehető műanyag bélben (hústartalom min. 85 % ) 410 kg
Tepertő ( törmelék legfeljebb 5 % ) 20 kg
Előhűtött csirkecomb, egész 180-200 gr/darab 2500 kg
Előhűtött csirke felsőcomb 120-150 gr/db 1 200 kg
Előhűtött filézett pulyka felsőcomb 890 kg
Előhűtött filézett pulykamell 730 kg
Sertésmájkrém fém dobozos 65 gr tépőzáras ( sertésmáj min.25 %) 2700 dob
Szárnyasmájkrém fém dobozos 65 gr tépőzáras ( baromfimáj min.25 % ) 2 000 dob
Tyúkpástétom fém dobozos 30 gr ( hústartalom min.25 % ) 6 300 dob
Vagdalthús fém dobozos 130 gr ( sertéshús min.50 % ) 820 dob
Pástétom alutálkás ,70 gr/db,klf.ízesítésű , tépőzáras (hústartalom min.25 % ) 2 070 dob
(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: 30934449
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):
8. Fizetési mód:
A Vevő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A jelen szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme a forint (Ft).
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Vevő előleget nem fizet.
A jelen szerződésben meghatározott értékesítésért Eladót összesen az ajánlatában („Ártáblázatában”)
megajánlottak szerinti Ft+ÁFA vételár illeti meg az alábbiak alapján.
A jelen szerződés alatt a rendelkezésre álló teljes összeg mindösszesen
I. ajánlati rész: nettó 30.934.449 Ft + Áfa ( = opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszege +
nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti alapmennyiségek összesített ajánlati ára)
I. ajánlati rész: az alapmennyiségek összesített ajánlati ára nettó 22.829.385 Ft + Áfa (nyertes ajánlattevő
megajánlása szerint)
I. ajánlati rész: az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszege mindösszesen bruttó 10 000
265 Ft.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 141§
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
VII.2.3) 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: 28363725 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 30934449 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

545

Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (16264/2022)
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: Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11700960
Postai cím: Reáltanoda Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vécsey Róbert
Telefon: +36 12002921
E-mail: info@dreamlandholding.hu
Fax: +36 12002921
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balaland.com
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BalaLand FamilyPark komplexum generál kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000406112020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BalaLand FamilyPark komplexum generál kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45111240-2
45111290-7
45111291-4
45200000-9

Kiegészítő szójegyzék
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45210000-2
45212100-7
45212110-0
45212120-3
45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: H-8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. 96. Hrsz: 1163/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés célja a tárgyi 596 fő egyidejű befogadására alkalmas szabadidős komplexum (amely alkalmas
többek között szabadidős, rendezvény, sport tevékenységek megvalósítására) teljeskörű generál kivitelezési
munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
- Felvonulási, ideiglenes létesítmények kialakításának munkái
- Földmunka és mélyalapozási munkák munkatér határolással, víztelenítéssel
- Vasbeton szerkezetépítési munkák (alaplemez, térszín alatti és feletti vasbeton vázszerkezet)
- Ragasztott faszerkezet építési munkák
- Kapcsolódó építőmesteri munkák (falazás, vakolás, estrich- és aljzatbetonozás)
- Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések,
kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
- Belsőépítészeti munkák (bútorozás, egyedi burkolatok és berendezések, …)
- Épületgépészeti munkák (vízellátás-csatornázás, központi hűtés-fűtés, szellőzés, gázellátás)
- Erős- és gyengeáramú villanyszerelési munkák, ups, rwa, épületautomatika és tűzjelző
- Speciális technológiák (konyhatechnológia, uszodatechnológia, wellness technológiák (szauna, gőzkabin,
sószoba, ülőmasszázs, pezsgőágy, állómasszázs, pezsgőlevegő, nyakzuhany), felvonók, kül- és beltéri vizes
játszóház, kül-és beltéri száraz játszóház)
- Tájépítészeti munkák (parkosítás, sétányok, öntöző- és térvilágítási hálózat, …)
- Telken belüli út- és járdaépítési munkák
- Telken belüli közműépítési munkák
- Piperetakarítás, beüzemelés, műszaki átadás
- Balatoni partvédő mű és vízkivételi műtárgy megépítés
- Sportpályák kialakítása (multifunkciós sportpálya, strandröplabda pálya, teqball pálya)
- Beach Bár kiépítése
- Őrbódé kiépítése
- Átkötő folyosó kiépítése
Főbb paraméterek:
Pince+ Földszint + Galéria szintes épület részben magas, részben lapostetős kialakítással, egyedi hőszigetelt és
faburkolatos homlokzatképzéssel
Hasznos alapterületek:
- Pince: ~ 850 m2 (gépészet)
- Földszint: ~ 3.400 m2 (előcsarnok, vizes játszóház, száraz játszóház, konyha - étterem és kiszolgáló részek)
- Galéria szint: ~ 1.600 m2 vizes játszóház, száraz játszóház, wellness rész, öltözők, gépészet
Összesen: ~ 5.850 m2
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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 167 - 402249
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BalaLand FamilyPark komplexum generál kivitelezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő/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: 5986803817 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2022. július 25.
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. §
rendelkezési 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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45111240-2

Kiegészítő szójegyzék

45111290-7
45111291-4
45200000-9
45210000-2
45212100-7
45212110-0
45212120-3
45212212-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: H-8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. 96. Hrsz: 1163/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés célja a tárgyi 596 fő egyidejű befogadására alkalmas szabadidős komplexum (amely alkalmas
többek között szabadidős, rendezvény, sport tevékenységek megvalósítására) teljeskörű generál kivitelezési
munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
- Felvonulási, ideiglenes létesítmények kialakításának munkái
- Földmunka és mélyalapozási munkák munkatér határolással, víztelenítéssel
- Vasbeton szerkezetépítési munkák (alaplemez, térszín alatti és feletti vasbeton vázszerkezet)
- Ragasztott faszerkezet építési munkák
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- Kapcsolódó építőmesteri munkák (falazás, vakolás, estrich- és aljzatbetonozás)
- Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések,
kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
- Belsőépítészeti munkák (bútorozás, egyedi burkolatok és berendezések, …)
- Épületgépészeti munkák (vízellátás-csatornázás, központi hűtés-fűtés, szellőzés, gázellátás)
- Erős- és gyengeáramú villanyszerelési munkák, ups, rwa, épületautomatika és tűzjelző
- Speciális technológiák (konyhatechnológia, uszodatechnológia, wellness technológiák (szauna, gőzkabin,
sószoba, ülőmasszázs, pezsgőágy, állómasszázs, pezsgőlevegő, nyakzuhany), felvonók, kül- és beltéri vizes
játszóház, kül-és beltéri száraz játszóház)
- Tájépítészeti munkák (parkosítás, sétányok, öntöző- és térvilágítási hálózat, …)
- Telken belüli út- és járdaépítési munkák
- Telken belüli közműépítési munkák
- Piperetakarítás, beüzemelés, műszaki átadás
- Balatoni partvédő mű és vízkivételi műtárgy megépítés
- Sportpályák kialakítása (multifunkciós sportpálya, strandröplabda pálya, teqball pálya)
- Beach Bár kiépítése
- Őrbódé kiépítése
- Átkötő folyosó kiépítése
Főbb paraméterek:
Pince+ Földszint + Galéria szintes épület részben magas, részben lapostetős kialakítással, egyedi hőszigetelt és
faburkolatos homlokzatképzéssel
Hasznos alapterületek:
- Pince: ~ 850 m2 (gépészet)
- Földszint: ~ 3.400 m2 (előcsarnok, vizes játszóház, száraz játszóház, konyha - étterem és kiszolgáló részek)
- Galéria szint: ~ 1.600 m2 vizes játszóház, száraz játszóház, wellness rész, öltözők, gépészet
Összesen: ~ 5.850 m2
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5986803817
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
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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):
Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesének a Vállalkozót jelölte meg az elektronikus felületen
keresztül megküldött írásbeli összegezésben. A fentiekre tekintettel a Felek 2020. augusztus 13. napján
Vállalkozási Szerződést kötöttek, amelyet a Felek 2022. április 26. napján módosítottak (a továbbiakban:
Szerződés 1. számú módosítása)
Felek rögzítik, hogy a Szerződést az alábbiakban megjelöltek szerint, továbbá részletezett indokok alapján
ismételten módosítani kívánják:
Felek a VSZ 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződés:
Munkaterület átadás-átvétel: 2020.09.01.
Kivitelezési munkák megkezdése (kötbérterhes):2020. 09.15.
Térszín alatti vasbeton szerkezetek elkészülte (a hozzá tartozó vb födém bebetonozása) (kötbérterhes):
2021.02.27.
Teljes épület vasbeton és ragasztott fatartó szerkezet elkészülte (kötbérterhes): 2021. 07.27.
Beázás mentes állapot (külső nyílászárók, tetőszerkezet és tetőfedés) (kötbérterhes): 2021.09.25.
Belsőépítészeti munkák megkezdésére alkalmas állapot (kötbérterhes): 2021.10.11.
Külső homlokzatképzés elkészülte (kötbérterhes):2021.10.11.
műszaki átadás-átvétel megkezdése (kötbérterhes): 2022.01.29.
műszaki átadás-átvétel lezárása, megvalósulási tervek rendelkezésre állása:2022.02.28.
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
(kötbérterhes):2022.02.28.
Hibajavítások teljes körű befejezése (kötbérterhes): 2022.03.24.
Birtokbaadások megkezdése: 2022.03.24.
1. számú módosítás:
Kivitelezési munkák megkezdése (kötbérterhes): 2020.09.15.
Térszín alatti vasbeton szerkezetek elkészülte (a hozzá tartozó vb födém bebetonozása) (kötbérterhes):
2021.02.28.
Teljes épület vasbeton és ragasztott fatartó szerkezet elkészülte (kötbérterhes): 2021.07.27.
Beázás mentes állapot (külső nyílászárók, tetőszerkezet és tetőfedés) (kötbérterhes): 2022.03.16.
Belsőépítészeti munkák megkezdésére alkalmas állapot (kötbérterhes): 2021.10.11.
Külső homlokzatképzés elkészülte (kötbérterhes): 2022.05.15.
műszaki átadás-átvétel megkezdése (kötbérterhes)*: 2022.05.30.
Amely megkezdésnek nem feltétele:
1) medence fedő burkolása;
2) szauna, sóbarlang, gőz kabin részleg teljes körű kivitelezése;
3) konyhatechnológiai teljes körű kiépítése
amelyeket 2022. 17.15-ig köteles a Vállalkozó elvégezni
műszaki átadás-átvétel lezárása, megvalósulási tervek rendelkezésre állása: 2022.07.31.
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
(kötbérterhes): 2022.05.30.
Hibajavítások teljes körű befejezése (kötbérterhes): 2022.07.31.
Birtokbaadások megkezdése: 2022.07.31.
Jelen, 2. számú módosítás
Munkaterület átadás-átvétel:2020.09.01.
Kivitelezési munkák megkezdése (kötbérterhes):2020.09.15.
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Térszín alatti vasbeton szerkezetek elkészülte (a hozzá tartozó vb födém bebetonozása)
(kötbérterhes):2021.02.28.
Teljes épület vasbeton és ragasztott fatartó szerkezet elkészülte (kötbérterhes):2021.07.27.
Beázás mentes állapot (külső nyílászárók, tetőszerkezet és tetőfedés) (kötbérterhes):2022.03.16.
Belsőépítészeti munkák megkezdésére alkalmas állapot (kötbérterhes):2021.10.11.
Külső homlokzatképzés elkészülte (kötbérterhes):2022.05.15.
műszaki átadás-átvétel megkezdése (kötbérterhes):2022.09.15.
műszaki átadás-átvétel lezárása, megvalósulási tervek rendelkezésre állása:2022.09.30.
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
(kötbérterhes):2022.09.12.
Hibajavítások teljes körű befejezése (kötbérterhes):2022.09.30.
Birtokbaadások megkezdése:2022.09.30.
A Felek a jelen 2. számú Szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként a Módosított Pénzügyi – és
Műszaki Ütemtervet csatolják, mely a Szerződés 20. számú mellékletét képező Ütemterv helyébe lép.
A Felek a jelen. 2. számú Szerződésmódosítással a Szerződés 15.7 pontját az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződés:
Szerződő felek felelős képviselői, akik feleket a beruházás teljes lebonyolításával kapcsolatban
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik (de ez a jogkör nem terjed ki jelen szerződés
kiegészítésére, módosítására, jogról való lemondásra), kivéve, ha a felek örvényes képviselők):
Vállalkozó képviselői:
Kondorosi Péter projekt igazgató
Gelencsér Szabolcs Felelős Műszaki Vezető, létesítményfelelős
1. számú módosítás:
Szerződő felek felelős képviselői, akik feleket a beruházás teljes lebonyolításával kapcsolatban
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik (de ez a jogkör nem terjed ki jelen szerződés
kiegészítésére, módosítására, jogról való lemondásra), kivéve, ha a felek örvényes képviselők):
Vállalkozó képviselői:
Kondorosi Péter Felelős Műszaki Vezető, projekt igazgató
Kelemen Csaba az igazgatóság elnöke
Jelen, 2. számú módosítás
Finak Viktor Felelős Műszaki Vezető projektvezető
Kelemen Csaba az igazgatóság elnöke
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy a fenti – teljesítési rész-és véghatáridőt érintő – módosítás
beszerzési, szállítási akadályokra vezethető vissza, az alábbiakban részletezettek szerint:
Szállítási / beszerzési akadályok
Figyelemmel arra, hogy az előzményi közbeszerzési eljárás megindítására 2020.04.29. napján került sor
(lásd: Európai Uniós Hivatalos Lapjában 2020/S 086-203572 azonosító számon megjelent hirdetmény)
a szállítási határidők drasztikus növekedése olyan, a Felek ellenőrzési körén kívül eső körülmény,
amelyet az eljárás megindításakor, a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésekor, továbbá az 1. számú
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szerződésmódosításban rögzített határidők megállapításakor kellő gondossággal eljárva sem láthattak
előre. A 2022. február 24. napján az Orosz Föderáció és Ukrajna között kirobbanó háború tovább
súlyosbította az alapanyaghiányt, valamint globális hiány alakult ki olyan alapvető nyersanyagok
tekintetében is, mint a gázolaj. A háború kezdete óta eltelt időszakban a beszállítási határidők nem
normalizálódtak, sőt újabb késedelmes beszállítói teljesítések jelentkeztek, amelyre tekintettel a Vállalkozó
önhibáján kívül képtelen az 1. számú szerződésmódosításban rögzített határidők teljesítésére.
A fentiekben ismertetett akadályozó körülmények összességében a véghatáridő tekintetében 61 nap, a
Vállalkozónak fel nem róható késedelmet eredményezett.
2. A jelen 2. számú Módosítás III.1. pontjaiban foglalt körülmények – Műszaki Ellenőr által is alátámasztott
– időigényét figyelembe véve, továbbá a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses
határidőkre nem végezhetők el. A Műszaki Ellenőr megállapítása alapján a fenti beszerzési akadályokat a
Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
3. Felek egyetértenek abban, hogy a szerződéses (rész)határidők módosítása a fentiekben rögzített és
napokban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a jelen 2. számú Módosítás II. pontjában
meghatározottak szerint kerülnek módosításra.
4. Jelen 2. számú szerződésmódosítás II.1. pontjában foglaltakat Felek – a jelen Szerződésmódosítás III.1.
pontjában meghatározott beszerzési akadályokra tekintettel – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
módosítják az alábbiakra tekintettel:
a) Megrendelő a szállítási határidők drasztikus növekedését és azok következtében kialakult beszerzési
akadályokat nem láthatta előre;
b) ezen feladatok ellátása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez (vö. turisztikai attrakció komplex kivitelezése);
c) Az ellenérték növelése nem éri el nettó Vállalkozói Díj 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5986803817 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5986803817 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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Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (16267/2022)
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: Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11700960
Postai cím: Reáltanoda Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vécsey Róbert
Telefon: +36 12002904
E-mail: info@dreamlandholding.hu
Fax: +36 12002921
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balaland.com
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BalaLand Hotel befejező tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000777942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BalaLand Hotel befejező tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212410-3

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: H-8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. 96. Hrsz: 1163/3
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű, a pince épületszerkezeti munkáinak kialakítását követő generál
kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Felvonulási, ideiglenes létesítmények kialakításának munkái
Visszalévő földmunka, tereprendezés kompletten
Vasbeton szerkezetépítési munkák (térszín feletti vasbeton szerkezetek)
Kapcsolódó építőmesteri munkák (falazás, vakolás, estrich- és aljzatbetonozás)
Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések,
kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
Épületgépészeti munkák (vízellátás-csatornázás, központi hűtés-fűtés, szellőzés, gázellátás)
Erős- és gyengeáramú villanyszerelési munkák, ups, rwa, épületautomatika és tűzjelző
Speciális technológiák (konyha- uszoda, mosoda, jakuzzi és fittness-wellness technológia, felvonók, talajszonda és
napkollektor)
Piperetakarítás, beüzemelés, műszaki átadás
Tervfelülvizsgálati, áttervezési munkák és engedélyeztetések (belső úthálózat, telken belüli közművek, gáz hálózat
és csapadék- és szennyvíz elvezetés engedélyeztetése, …)
Főbb paraméterek: P+F+4 szintes épület magastetős kialakítással, karibi stílusú homlokzatképzéssel
Hasznos alapterületek:
Pince: ~ 4.160 m2 (teremgarázs és kiszolgáló rész + gépészet)
Földszint: ~ 3.460 m2 (lobbi, étterem, bár, aula és kiszolgáló rész)
1-3. emeletek: 3x ~ 2.380 m2 (szobák)
4. emelet: ~ 1.000 m2 (fittness-wellness és gépészet)
Összesen: ~ 15.660 m2
Szobaszámok:
- 1 szobás: 64 db, 58%
- 2 szobás: 30 db, 28%
- 3 szobás: 15 db, 14%
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 222 - 542632
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BalaLand Hotel befejező tervezése és kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő/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: 7382288888 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. július 25.
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. §
rendelkezési 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:
2022/08/01 (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

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212410-3

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: H-8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. 96. Hrsz: 1163/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű, a pince épületszerkezeti munkáinak kialakítását követő generál
kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Felvonulási, ideiglenes létesítmények kialakításának munkái
Visszalévő földmunka, tereprendezés kompletten
Vasbeton szerkezetépítési munkák (térszín feletti vasbeton szerkezetek)
Kapcsolódó építőmesteri munkák (falazás, vakolás, estrich- és aljzatbetonozás)
Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések,
kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
Épületgépészeti munkák (vízellátás-csatornázás, központi hűtés-fűtés, szellőzés, gázellátás)
Erős- és gyengeáramú villanyszerelési munkák, ups, rwa, épületautomatika és tűzjelző
Speciális technológiák (konyha- uszoda, mosoda, jakuzzi és fittness-wellness technológia, felvonók, talajszonda és
napkollektor)
Piperetakarítás, beüzemelés, műszaki átadás
Tervfelülvizsgálati, áttervezési munkák és engedélyeztetések (belső úthálózat, telken belüli közművek, gáz hálózat
és csapadék- és szennyvíz elvezetés engedélyeztetése, …)
Főbb paraméterek: P+F+4 szintes épület magastetős kialakítással, karibi stílusú homlokzatképzéssel
Hasznos alapterületek:
Pince: ~ 4.160 m2 (teremgarázs és kiszolgáló rész + gépészet)
Földszint: ~ 3.460 m2 (lobbi, étterem, bár, aula és kiszolgáló rész)
1-3. emeletek: 3x ~ 2.380 m2 (szobák)
4. emelet: ~ 1.000 m2 (fittness-wellness és gépészet)
Összesen: ~ 15.660 m2
Szobaszámok:
- 1 szobás: 64 db, 58%
- 2 szobás: 30 db, 28%
- 3 szobás: 15 db, 14%
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7382288888
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő/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):
Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesének a Vállalkozót jelölte meg a 2020. október 9. napján
elektronikus felületen keresztül megküldött írásbeli összegezésben. A fentiekre tekintettel a Felek
2020. november 6. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek, amelyet a Felek 2022. március 31. napján
módosítottak (a továbbiakban: Szerződés 1. számú módosítása).
Felek rögzítik, hogy a Szerződést az alábbiakban megjelöltek szerint, továbbá részletezett indokok alapján
ismételten módosítani kívánják:
Felek a VSZ 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződés:
Munkaterület átadás-átvétel: 2020.11.10.
Kivitelezési munkák megkezdése (kötbérterhes):2020.11.24.
Teljes épület vasbeton szerkezet elkészülte (kötbérterhes):2021.08.16.
Mintaszoba kialakítása (kötbérterhes):2021.08.31.
Beázás mentes állapot (külső nyílászárók, tetőszerkezet és tetőfedés) (kötbérterhes): 2021.12.01.
Külső homlokzatképzés elkészülte (kötbérterhes):2021.12.01.
Belsőépítészeti munkák megkezdésére alkalmas állapot (kötbérterhes):2021.12.01.
műszaki átadás-átvétel megkezdése (kötbérterhes):2022.02.07.
műszaki átadás-átvétel lezárása, megvalósulási tervek rendelkezésre állása:2022.03.08.
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
(kötbérterhes):2022.03.08.
Hibajavítások teljes körű befejezése (kötbérterhes):2022.04.02.
Birtokbaadások megkezdése: 2022.04.02.
1. számú módosítás:
Munkaterület átadás-átvétel: 2020.11.10.
Kivitelezési munkák megkezdése (kötbérterhes):2020.11.24.
Teljes épület vasbeton szerkezet elkészülte (kötbérterhes):2021.08.16.
Mintaszoba kialakítása (kötbérterhes):2021.08.31.
Beázás mentes állapot (külső nyílászárók, tetőszerkezet és tetőfedés) (kötbérterhes): 2021.12.01.
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Külső homlokzatképzés elkészülte (kötbérterhes):2021.12.01.
Belsőépítészeti munkák megkezdésére alkalmas állapot (kötbérterhes):2021.12.01.
műszaki átadás-átvétel megkezdése (kötbérterhes):2022.05.30.
műszaki átadás-átvétel lezárása, megvalósulási tervek rendelkezésre állása:2022.07.31.
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
(kötbérterhes):2022.05.30.
Hibajavítások teljes körű befejezése (kötbérterhes):2022.07.31.
Birtokbaadások megkezdése: 2022.07.31.
A Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel megkezdésének nem feltétele:
a) az elektromos mérőhelyek telepítése, beüzemelése
b) az elektromos szekrények telepítése, beüzemelése
c) azon próbaüzemek, beüzemelések elvégzése, amelyek végleges elektromos ellátást igényelnek
azzal, hogy a Vállalkozó azon próbaüzemeket, beüzemeléseket köteles elvégezni, amelyek a végleges
elektromos ellátás hiányában is elvégezhetőek
d) szobaajtók zárszerkezeteinek teljes körű beszerelése,
azzal, hogy ezen műszaki tartalmakat a Vállalkozó 2022.07.15. napjáig történő kötbérterhes határidővel
köteles elvégezni.
A Felek a jelen 1. számú Szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként a Módosított Pénzügyi – és
Műszaki Ütemtervet csatolják, mely a Szerződés 20. számú mellékletét képező Ütemterv helyébe lép.
Jelen, 2. számú módosítás:
Munkaterület átadás-átvétel::2020.11.10.
Kivitelezési munkák megkezdése (kötbérterhes):2020.11.24.
Teljes épület vasbeton szerkezet elkészülte (kötbérterhes):2021.08.16.
Mintaszoba kialakítása (kötbérterhes):2021.08.31.
Beázás mentes állapot (külső nyílászárók, tetőszerkezet és tetőfedés) (kötbérterhes):2021.12.01
Külső homlokzatképzés elkészülte, amely a dryvit munkák elkészültét jelenti, a homlokzati reklámfelirat és
az azt körülvevő homlokzatképzési befejező munkák/javítások kivételével (kötbérterhes):2022.08.18.
Belsőépítészeti munkák megkezdésére alkalmas állapot (kötbérterhes):2022.03.01.
műszaki átadás-átvétel megkezdése (kötbérterhes):2022.09.15.
műszaki átadás-átvétel lezárása, megvalósulási tervek rendelkezésre állása (kötbérterhes):2022.09.30
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
(kötbérterhes):2022.09.12.
Hibajavítások teljes körű befejezése (kötbérterhes):2022.09.30
Birtokbaadás megkezdése:2022.09.30
A Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele, hogy 2022. 09. 01-ig a végleges
áram szolgáltatás rendelkezésre álljon, azonban a műszaki átadás-átvétel megkezdésének nem akadálya:
a.) amennyiben a végleges árammal történő beüzemelés során hiba lép fel;
b.) egynyári növények a Megrendelővel egyeztetett időben történő telepítése.
Felek a VSZ 5.18. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő felek felelős képviselői, akik feleket a beruházás teljes lebonyolításával kapcsolatban
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik (de ez a jogkör nem terjed ki jelen szerződés
kiegészítésére, módosítására, jogról való lemondásra), kivéve, ha a felek törvényes képviselők):
Vállalkozó képviselői
Kondorosi Péter projekt igazgató
1. számú módosítás:
Szerződő felek felelős képviselői, akik feleket a beruházás teljes lebonyolításával kapcsolatban
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik (de ez a jogkör nem terjed ki jelen szerződés
kiegészítésére, módosítására, jogról való lemondásra), kivéve, ha a felek törvényes képviselők):
Vállalkozó képviselői
Kondorosi Péter felelős műszaki vezető projekt igazgató
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Kelemen Csaba igazgatóság elnöke
Jelen, 2. számú módosítás:
Szerződő felek felelős képviselői, akik feleket a beruházás teljes lebonyolításával kapcsolatban
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik (de ez a jogkör nem terjed ki jelen szerződés
kiegészítésére, módosítására, jogról való lemondásra), kivéve, ha a felek törvényes képviselők):
Finak Viktor Felelős Műszaki Vezető projektvezető
Kelemen Csaba az igazgatóság elnöke
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy a fenti – teljesítési rész- és véghatáridőt érintő – módosítás
beszerzési, szállítási akadályokra vezethető vissza, az alábbiakban részletezettek szerint:
Figyelemmel arra, hogy az előzményi közbeszerzési eljárás megindítására 2020.08.12. napján került sor
(lásd: Európai Uniós Hivatalos Lapjában 2020/S 155-378397 azonosító számon megjelent hirdetmény)
a szállítási határidők drasztikus növekedése olyan, a Felek ellenőrzési körén kívül eső körülmény,
amelyet az eljárás megindításakor, a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésekor, továbbá az 1. számú
szerződésmódosításban rögzített határidők megállapításakor kellő gondossággal eljárva sem láthattak
előre. A 2022. február 24. napján az Orosz Föderáció és Ukrajna között kirobbanó háború tovább
súlyosbította az alapanyaghiányt, valamint globális hiány alakult ki olyan alapvető nyersanyagok
tekintetében is, mint a gázolaj. A háború kezdete óta eltelt időszakban a beszállítási határidők nem
normalizálódtak, sőt újabb késedelmes beszállítói teljesítések jelentkeztek, amelyre tekintettel a Vállalkozó
önhibáján kívül képtelen az 1. számú szerződésmódosításban rögzített határidők teljesítésére.
A fentiekben ismertetett akadályozó körülmények összességében a véghatáridő tekintetében 61 nap, a
Vállalkozónak fel nem róható késedelmet eredményezett.
2. A jelen 2. számú Módosítás III.1. pontjaiban foglalt körülmények – Műszaki Ellenőr által is alátámasztott
– időigényét figyelembe véve, továbbá a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses
határidőkre nem végezhetők el. A Műszaki Ellenőr megállapítása alapján a fenti beszerzési akadályokat a
Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
3. Felek egyetértenek abban, hogy a szerződéses (rész)határidők módosítása a fentiekben rögzített és
napokban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a jelen 2. számú Módosítás II. pontjában
meghatározottak szerint kerülnek módosításra.
4. Jelen 2. számú szerződésmódosítás II.1. pontjában foglaltakat Felek – a jelen Szerződésmódosítás III.1.
pontjában meghatározott beszerzési akadályokra tekintettel – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
módosítják az alábbiakra tekintettel:
a) Megrendelő a szállítási határidők drasztikus növekedését és azok következtében kialakult beszerzési
akadályokat nem láthatta előre;
b) ezen feladatok ellátása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez (vö. turisztikai attrakció komplex kivitelezése);
c) Az ellenérték növelése nem éri el nettó Vállalkozói Díj 50%-át.
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: 7382288888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7382288888 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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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (16222/2022)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Károly
Telefon: +36 209606521
E-mail: balazs.karoly@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyag beszerzés – Veszprém megye
Hivatkozási szám: EKR000104182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15100000-9

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.,
8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 98.

Kiegészítő szójegyzék
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8330 Sümeg-Nyírlakpuszta
8474 Csabrendek (Darvastó) 0438/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A keretösszeg nettó 51.662.300,- Ft, AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség:
56.180 kg
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan ártáblában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan ártáblában előírt
követelményeknek. A megajánlott termékeknek meg kell felelni továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletnek.
Szállítási gyakoriság: a Közbeszerzési dokumentum V. kötetében található.
Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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 086 - 222259
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Húskészítmény
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/15 (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: Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82607403
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
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Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38909052
Postai cím: Május 1. Utca 0306/30
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@siofriss.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84550018
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: 51662300 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felek az "Élelmiszer-alapanyag beszerzés – Veszprém megye" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként
az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9. részek vonatkozásában megkötött keretszerződéseket 2022.04.29-én, 2022.05.02-án,
2022.05.10-én, és 2022.07.26-án módosították.
Az eljárás (tárgyi) 2. része tekintetében megkötött adásvételi keretszerződés módosítására 2022.07.26-án
került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4)
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:
2022/08/01 (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

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15100000-9

További tárgyak:
15800000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.,
8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 98.
8330 Sümeg-Nyírlakpuszta
8474 Csabrendek (Darvastó) 0438/3 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 51.662.300,- Ft, AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség:
56.180 kg
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan ártáblában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan ártáblában előírt
követelményeknek. A megajánlott termékeknek meg kell felelni továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletnek.
Szállítási gyakoriság: a Közbeszerzési dokumentum V. kötetében található.
Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
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tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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: 51662300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38909052
Postai cím: Május 1. Utca 0306/30
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@siofriss.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84550018
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82607403
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)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság meghatalmazott Ajánlatkérőként a TED 2020/S 112-271271
szám alatt 2020. június 11. napján megjelent hirdetménnyel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Élelmiszeralapanyag beszerzés — Veszprém megye” elnevezéssel, mely eljárásban 9 részre lehetett ajánlatot tenni. A
közbeszerzési eljárás eredményeként, annak 2. része – Húskészítmény – vonatkozásában a Felek adásvételi
keretszerződést (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek 2021. április 15. napján.
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Az Eladó által bemutatott adatok alapján a beszerzési árak, nagykereskedői és gyártói árak előre nem
látható módon jelentős mértékben nőttek az ajánlattételt és a keretszerződés megkötését követően,
így Eladó kezdeményezte egyes termékek esetében az egységárak emelését. Az egységárak emelt
mértékének alapjául szolgáló tényeket, az áremelkedés mértékét és annak előre nem láthatóságát, rendes
üzleti kockázatot és előrelátható áremelkedési mértéket meghaladó jellegét az Eladó megfelelő, objektív
adatokkal igazolta.
A keretszerződés tárgyát képező termékek egységárának kimutatott (és a nyilvánosság előtt is
ismert) növekedése előre nem volt látható, a növekedés mértékével sem Vevő, sem Eladó előre nem
számolhatott, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján indokolt a keretszerződés módosítása.
Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel kalkulált, ugyanakkor
a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel időpontját követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán
előre nem látható, jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok,
a COVID járvány utóhatásai, emelkedő energiaárak és a kialakult háborús helyzet következtében. A
megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek az Eladó érdekkörén, rendes piaci
kockázatán kívül esnek.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés szerint: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Vevő és Eladó az élelmiszeripari termékek tekintetében felmerülő áremelkedést gondos tervezéssel
sem láthatták előre, az áremelkedés mértéke extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem megjósolható
változás.
A keretszerződés általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek módosításra, minden
más szerződéses feltétel változatlan marad.
A terméklista összesített árának a módosítása 50% alatt marad, míg a keretösszeg (nettó 51 662 300 HUF)
nem kerül módosításra.
Fentiek alapján a Felek a keretszerződés 2. sz. mellékletét képező Egységárlista (ártáblázat) megnevezésű
dokumentumot jelen módosítás 1. sz. mellékletének megfelelően módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság meghatalmazott Ajánlatkérőként a
TED 2020/S 112-271271 szám alatt 2020. június 11. napján megjelent hirdetménnyel a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
indított „Élelmiszer-alapanyag beszerzés — Veszprém megye” elnevezéssel, mely eljárásban 9 részre
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lehetett ajánlatot tenni. A közbeszerzési eljárás eredményeként, annak 2. része – Húskészítmény –
vonatkozásában a Felek adásvételi keretszerződést (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek 2021. április
15. napján.
Az Eladó által bemutatott adatok alapján a beszerzési árak, nagykereskedői és gyártói árak előre nem
látható módon jelentős mértékben nőttek az ajánlattételt és a keretszerződés megkötését követően,
így Eladó kezdeményezte egyes termékek esetében az egységárak emelését. Az egységárak emelt
mértékének alapjául szolgáló tényeket, az áremelkedés mértékét és annak előre nem láthatóságát, rendes
üzleti kockázatot és előrelátható áremelkedési mértéket meghaladó jellegét az Eladó megfelelő, objektív
adatokkal igazolta.
A keretszerződés tárgyát képező termékek egységárának kimutatott (és a nyilvánosság előtt is
ismert) növekedése előre nem volt látható, a növekedés mértékével sem Vevő, sem Eladó előre nem
számolhatott, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján indokolt a keretszerződés módosítása.
Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel kalkulált, ugyanakkor
a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel időpontját követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán
előre nem látható, jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok,
a COVID járvány utóhatásai, emelkedő energiaárak és a kialakult háborús helyzet következtében. A
megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek az Eladó érdekkörén, rendes piaci
kockázatán kívül esnek.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés szerint: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Vevő és Eladó az élelmiszeripari termékek tekintetében felmerülő áremelkedést gondos tervezéssel
sem láthatták előre, az áremelkedés mértéke extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem megjósolható
változás.
A keretszerződés általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek módosításra, minden
más szerződéses feltétel változatlan marad.
A terméklista összesített árának a módosítása 50% alatt marad, míg a keretösszeg (nettó 51 662 300 HUF)
nem kerül módosításra.
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: 51662300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 51662300 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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DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16508/2022)
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: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10863877244
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrás Zsuzsa
Telefon: +36 203441802
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000675132022/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/EKR000675132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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:
PR és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000675132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

570

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
PR és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása a KEHOP-2.2.2 Felhívás keretében megvalósítani kívánt
„Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című, KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan.
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 közbeszerzési eljárásban írt feladatot olyan összetartozó
szolgáltatások képezik, amelyek tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése
akként biztosítható, ha Ajánlatkérő ezeket nem bontja részekre, ezek megbontása és nem egy gazdasági
szereplő által történő elvégzése ugyanis kockázatossá teszi a projekt lefolytatását, az elvárt minőségben
történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. A Projektben meghatározott feladatok egymásra
épülnek és összefüggőek, azok szétbontása a feladatelvégzést veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
PR és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79416000-3
79821000-5

Kiegészítő szójegyzék
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79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2132 Göd (Felsőgöd) igazgatási területén belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
PR és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása a KEHOP-2.2.2 Felhívás keretében megvalósítani kívánt
„Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című, KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan.
A projekt során ellátandó feladatok:
A projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége útmutató szerint kell eljárni.
A szerződő fél feladata, a mindenkor hatályos, a magas támogatású projektre vonatkozó, a tájékoztatási
kötelezettségre alkotott előírások betartása, feladatok elvégzése:
1) Nyomtatott tájékoztató (szórólap) készítése és lakossági terjesztése
A nyomtatott tájékoztató követelményei:
• anyaga papír 115 g fényes műnyomó,
• A5 méret (148x210mm), terjedelem 2 oldal,
• nyomtatás 4+4 szín,
• példányszám: 1000 db
2) Sajtónyilvános közbenső rendezvény megszervezése és lebonyolítása(50 fő)
• forgatókönyv összeállítása, programterv elkészítése
• sajtólista összeállítása, sajtómeghívók kiküldése elektronikusan, sajtóregisztráció (szakmai résztvevők
meghívása megrendelő feladata)
• a meghívó arculati kézikönyv szerinti elkészítése és az Irányító Hatóság általi jóváhagyást követően a
sajtónak való kiküldése
• a visszajelzések kezelése, regisztrációs lista összeállítása
• helyszíni koordináció, regisztráció megszervezése, papír alapú jelenléti ív aláíratása
• szórólapok szétosztása
• esemény dokumentálása fotókkal és jelenléti ívvel.
• moderátor (1-3 év rendezvényszervezési tapasztalat)
• catering biztosítása
Rendezvény megtartásának határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap.
3) A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése (1 db)
Tábla kihelyezésének határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.
4) Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 db)
Kötelező elemek: Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei „KTK 2020” és Arculati kézikönyv
szerint
Megrendelő fotót és szöveget biztosít.
Első médiamegjelenés határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.
Második médiamegjelenés határideje: projekt fizikai befejezése előtt 30 nap.
5) Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
Fotók készítése, gyűjtése, szerkesztése a projekt megvalósulásának folyamatáról az alábbiak szerint:
• A projekt megvalósulás helyszínén elhelyezett táblák fényképes bemutatása. 3 - 3 fotó készítése
szükséges
• A projekt rendezvényeinek bemutatása, alkalmanként legalább 10-10 darab fotó
• A kivitelezési munkákról készített fényképek, 3 alkalommal az érintett településrészen, alkalmanként
10-10 db fotó.
6) Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (75 fő)
• forgatókönyv összeállítása, programterv elkészítése
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• sajtólista összeállítása, sajtómeghívók kiküldése elektronikusan, sajtóregisztráció (szakmai résztvevők
meghívása megrendelő feladata)
• a meghívó arculati kézikönyv szerinti elkészítése és az Irányító Hatóság általi jóváhagyást követően a
sajtónak való kiküldése
• a visszajelzések kezelése, regisztrációs lista összeállítása
• helyszíni koordináció, regisztráció megszervezése, papír alapú jelenléti ív aláíratása
• szórólapok szétosztása
• esemény dokumentálása fotókkal és jelenléti ívvel.
• moderátor (1-3 év rendezvényszervezési tapasztalat)
• catering biztosítása
Rendezvény megtartásának határideje: a projekt fizikai befejezését követő 2 napon belül.
7) Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- anyaga papír 115 g fényes műnyomó,
- A5 méret (148x210mm), terjedelem 2 oldal,
- nyomtatás 4+4 szín,
- példányszám: 1000 db
- kihelyezés: a szórólapokkal megegyező módon.
8) A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése (1 db)
Tábla kihelyezésének határideje: Projektzáró rendezvény
A részletes műszaki-szakmai követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. Alk. követelmény igazolására bemutatott szakember AK által kötelezően
előírt 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban (min. 0 hónap, max. 18 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / 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: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződés mindkét fél
által történő aláírás napján lép hatályba, és legkésőbb 2023.11.30. napjáig tart, azzal, hogy a Felek
megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépését követően a Projekt fizikai befejezési
határideje 2023.11.30. napját meghaladóan meghosszabbításra kerül, úgy a Szerződés időbeli hatályának
lejártát a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult meghosszabbítani a szerződéstervezetben
részletezettek szerint.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2020-00151
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A 60 napos teljesítési határidő kizárólag technikai okokból került rögzítésre, a
szerződés teljesítésének határidejét a szerződéstervezet tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k) és m)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet III. Fejezet 17. § (1)
bekezdés alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani az Ajánlatevőnek, hogy nem tartozik jelen
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontban foglalt kizáró
ok vonatkozásában az igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetet.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
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 pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § bekezdése szerint az
alkalmassági követelmények tekintetében az alábbiakban meghatározott igazolásokat az ajánlattételi
határidőre benyújtott ajánlatukban be kell nyújtaniuk.
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Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők
a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és
igazolhatják azt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot minimálisan az alábbi
tartalommal kell benyújtani:
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- Az elvégzett szolgáltatás ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági
feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A teljesítés (rendelkezésre állás) ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- A szolgáltatás mennyisége:
M/1.a) hány darab, hány fő részvételével megvalósult rendezvényhez kapcsolódó rendezvényszervezés
M/1.b) hány darab nyomtatott tájékoztató szórólap és/vagy eredménytájékoztató szórólap elkészítésére
és lakossági terjesztésére vonatkozik a referencia.
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. X. 30. Korm. rendelet 23. § szerinti
formában kell igazolni.
AK 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is,
ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A
szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt
a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni, és azt
megjelölni.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak
azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként
saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a
megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
AK hivatkozik a K.r.24. § (1) bek.-re.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint annak a szakembernek a
megnevezése,
végzettsége, ill. képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe, és
akivel az
alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, továbbá e
szakember végzettségét
igazoló okiratok másolata, az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat
igazolására a szakember
által aláírt önéletrajza, valamint saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, miszerint a személyes
teljesítését kizáró
körülmény esetében nem áll fenn. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden
olyan adatot tartalmaznia
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kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményében
meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 36 hónapban teljesített (befejezett) legalább
M1.a) 1 db, legalább 35 fő részvételével megvalósult rendezvényhez kapcsolódó rendezvényszervezés
tárgyú referenciával és
M1.b) 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 1000 db nyomtatott tájékoztató
szórólap és/vagy eredménytájékoztató szórólap elkészítésére és lakossági terjesztésére vonatkozik.
Az M1.b) pont legfeljebb 2 db, az M1.a) 1 db szerződéssel igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő az M/1. alkalmassági
követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak – azaz a felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap – alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatást
veszi figyelembe.
M2.:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (kommunikáció/
rendezvényszervezés/marketing) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik
legalább 12 hónap, rendezvénysorozat szervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő a műszaki
és szakmai alkalmasság
igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében
meghatározottak szerint támaszkodhat.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017. Korm. r. 6.§ (6a) bekezdésére.
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 a késedelemmel érintett részfeladatra eső nettó Vállalkozói díjrészlet
(Árrészletező szerint). A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1%-a/naptári nap, összesen maximum a
teljes nettó Vállalkozói díj 20%-a lehet.
Hibás teljesítés:
a) Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett részfeladatra eső nettó Vállalkozói díjrészlet
(Árrészletező szerint), mértéke 30%. VAGY az ajánlatkérő választása szerint:
b) Megrendelő a teljesítés kijavítását kéri, és adott esetben késedelmi kötbért alkalmazhat.
Meghiúsulási kötbér: A kötbér alapja a jelen Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj. A kötbér
mértéke: 30%.
További feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult.
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Az ellenérték megfizetésére a Projekt keretében, az Irányító Hatóság által nyújtott támogatásból kerül
finanszírozásra. A támogatásból származó összeg kifizetésére a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.)
Korm. rendelet 3.§ (1) bek. 51. pontja alapján szállítói finanszírozással kerül sor, a támogatás mértéke
100,0000 %. Az ÁFA összege a támogatásnak nem része, azt Megrendelő fizeti.
Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
169311:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, sem kötelezővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR a Kbt. 68. § értelmében.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § előírásaiban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10103898-01000945-01000006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték az ajánlattevő választása
szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
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tartalmazó – kötelezvénnyel. Az AK fizetési számlájára történő befizetés esete
kivételével az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása kapcsán a Kbt. 41/A. § (2)
bek. alkalmazandó, azaz a biztosítékról szóló garanciát, kötelezvényt elektronikus
okiratként kell benyújtani oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
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. szempont: ajánlati ár / fordított arányosítás; 2. szempont: szakember többlet tapasztalata / a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának V. pontja (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben
történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 213/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
végzi.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
4. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési
Dokumentumokban.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és a 114. § (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu
elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
részéről az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői
aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.
7.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 10-13.§-ai tartalmazzák.
8. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a kitöltött "Ártábla" dokumentumot, amelynek mindösszesen értékét
kell a Felolvasólapon feltüntetnie, mint értékelésre kerülő ajánlati árat. Az Ártábla tartalma szakmai ajánlatnak
minősül.
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10. Ajánlatkérő az M/2. alkalmasságként előírta 1 fő felsőfokú szakirányú (kommunikáció/rendezvényszervezés/
marketing) végzettséggel rendelkező szakember bemutatását, amely szakember rendelkezik legalább 12 hónap,
rendezvénysorozat szervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal. Az ajánlatkérő 2. értékelési részszempontként
értékeli e szakember M/2. alkalmassági követelmény feletti többlet
szakmai tapasztalatát, azaz, hogy a szakember az ajánlatkérő által előírt 12 hónap szakmai gyakorlati időn felül
hány hónap többlettapasztalattal rendelkezik. A többlet szakmai tapasztalatot hónapban, nem negatív egész
számmal kell megadni. A többlet szakmai tapasztalat
értékelési szempont esetében ajánlatkérő további 18 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).
11. FAKSZ: Lendvai Beáta (00729) és dr. Petrás Zsuzsa (00984)
12. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ és a részletes feltételek a közbeszerzési
dokumentumban, a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben találhatók.
13. Az ajánlatkérő aműszaki, illetve szakmai alkalmasságánakfeltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Erdőtelek Községi Önkormányzat (16739/2022)
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: Erdőtelek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729253210
Postai cím: Fő Út 105 15
Város: Erdőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3358
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forgács Jánosné
Telefon: +36 36496479
E-mail: forgacsj.ne@gmail.com
Fax: +36 36496479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdotelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tenk Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729277210
Postai cím: Fő Út 58.
Város: Tenk
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3359
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szopkó András
Telefon: +36 36470336
E-mail: polgarmester@tenk.hu
Fax: +36 36570000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gubó Árpád
Telefon: +36 302814953
E-mail: gubo.arpad@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Erdőtelek Községi
Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
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/EKR000622192022/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:
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/EKR000622192022/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):
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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
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:
Kerékpáros közlekedés fejlesztése Erdőtelek, Tenk
Hivatkozási szám: EKR000622192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Erdőtelek belterületen 2280 méter kerékpársáv kerül kijelölésre. Erdőtelek és Tenk települések között 2020
méter kerékpárút építése fog megtörténni.
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
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Erdőtelek kerékpársáv
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: HU312 A teljesítés helye: Erdőtelek belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat meghatározása
Erdőtelek belterületen 2280 méter kerékpársáv kerül kijelölésre.
I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Közművek, közútkezelők szakfelügyelete nyilatkozatok alapján, vezetékek feltárása, lejárt nyilatkozatok,
pecsétek érvényességének meghosszabbítása, régészeti szakfelügyelet 1 előirányzat
2 Építés alatti forgalomtechnika kiépítése 1 készlet
3 Aszfalt burkolat marása kerékpársáv építésénél 2 449 m2
4 Fa kivágás (előirányzat) 44 db
5 Cserjeírtás (előirányzat) 29 m2
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Tükör kiemelése pályaszerkezet helyén a szükséges mélység eléréséig, a felesleges föld elszállításával,
lerakóhelyi díjjal együtt 5 220 m3
2 Úttükör készítése kis felületen 7 677 m2
3 Úttükör tömörítése kis felületen Trg=95% tömörségi fokra 3 839 m3
4 FZKA 0/56 útalap építése 1 355 m3
5 Homokos kavics fagyvédőréteg építése 2 303 m3
6 "K" jelű szegély építése előregyártott beton elemekből beton alapgerendával együtt 17 fm
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 AC11 kopó aszfalt kopó réteg építése 4cm vastagságban 329 m3
2 AC16 kötő aszfalt kötő réteg építése 6cm vastagságban 369 m3
3 AC22 alap aszfalt alap réteg építése 8cm vastagságban 513 m3
4 8 cm vastag beton térkő burkolat építése ágyazó homokkal együtt 10 m2
5 Meglévő buszperon átépítése 21 m2
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
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1 Csőáteresz építése kapubehajtóban 2 db
2 Szikkasztóárok felújítása, korrekciója 1 979 fm
V. FORGALOMTECHNIKA
Tétel: Mennyiség:
1 Jelzőtábla oszlop kihelyezése 33 db
2 Jelzőzábla kihelyezése jelzőtábla oszlopra 41 db
3 Kiegészítő tábla kihelyezése jelzőtábla oszlopra 18 db
4 Kerékpáros útirányjelző tábla kihelyezése oszlopra 2 db
5 Burkolati jelek felfestése tartós festékkel 661 m2
VI BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Tereprendezés 4 521 m2
VII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Meglévő közművek védőcsőbe helyezése 2 633 fm
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki
dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 15
2 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 36 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap)/ 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008
II.2.13) További információ
1. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön
létre.
2. Többváltozatú ajánlat nem tehető.
3.A munkaterület átadásának tervezett napja:
Szerződés hatálybalépését követő 2 héten belül
A szerződés teljesítésének határideje:
A munkaterület átadását követő 6 hónap, szerződés időtartama magában foglalja a műszaki átadás-átvétel
lefolytatásának időtartamát.
4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
II.2.1) Elnevezés:
Erdőtelek-Tenk kerékpárút
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: HU312 A teljesítés helye: Erdőtelek-Tenk közigazgatási terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat meghatározása
Erdőtelek és Tenk települések között 2020 méter kerékpárút építése fog megtörténni.
I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Közművek, közútkezelők szakfelügyelete nyilatkozatok alapján, vezetékek feltárása, lejárt nyilatkozatok,
pecsétek érvényességének meghosszabbítása, régészeti szakfelügyelet 1 előirányzat
2 Építés alatti forgalomtechnika kiépítése 1 készlet
3 Talajcsere úttükör alatt 70 cm vastagságban kiemelt humuszos talaj elszálítása lerakóhelyre, hozott
anyag tömörítéseTrg=90-95% tömörségi fokra, réteges terítés mellett. Max. beépítési rétegvastagság 40
cm. 3 066 m3
4 Aszfalt burkolat marása kerékpársáv építésénél 509 m2
5 Fa kivágás (előirányzat) 89 db
6 Cserjeírtás (előirányzat) 4 580 m2
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Talaj kiemelése pályaszerkezet helyén a szükséges mélység eléréséig, a felesleges föld elszállításával,
lerakóhelyi díjjal együtt 2 278 m3
2 Tükör kiemelése pályaszerkezet helyén a szükséges mélység eléréséig, a felesleges föld elszállításával,
lerakóhelyi díjjal együtt 100 m3
3 Úttükör készítése kis felületen 4 528 m2
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4 Úttükör tömörítése kis felületen Trg=95% tömörségi fokra 2 264 m3
5 FZKA 0/56 útalap építése 605 m3
6 Homokos kavics fagyvédőréteg építése 1 251 m3
7 Geotextília beépítése úttükörre 5 114 m2
8 "K" jelű szegély építése előregyártott beton elemekből beton alapgerendával együtt 17 fm
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 AC8 kopó aszfalt kopó réteg építése 3cm vastagságban 120 m3
2 AC11 kötö aszfalt kötő réteg építése 4cm vastagságban 152 m3
3 AC11 kopó aszfalt kopó réteg építése 4cm vastagságban 5 m3
4 AC16 kötő aszfalt kötő réteg építése 6cm vastagságban 5 m3
5 AC22 alap aszfalt alap réteg építése 8cm vastagságban 7 m3
6 8 cm vastag beton térkő burkolat építése ágyazó homokkal együtt 10 m2
IV. VÍZÉPÍTÉESI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Szikkasztóárok felújítása, korrekciója 1 410 fm
V. FORGALOMTECHNIKA
Tétel: Mennyiség:
1 Jelzőtábla oszlop kihelyezése 19 db
2 Jelzőzábla kihelyezése jelzőtábla oszlopra 22 db
3 Kiegészítő tábla kihelyezése jelzőtábla oszlopra 2 db
4 Kerékpáros útirányjelző tábla kihelyezése oszlopra 3 db
5 Burkolati jelek felfestése tartós festékkel 1 681 m2
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Tereprendezés 1 556 m2
VII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Mennyiség:
1 Meglévő közművek védőcsőbe helyezése 159 fm
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki
dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 15
2 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 36 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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-3.1.1-15-HE1-2016-00008
II.2.13) További információ
1. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön
létre.
2. Többváltozatú ajánlat nem tehető.
3.A munkaterület átadásának tervezett napja:
Szerződés hatálybalépését követő 2 héten belül
A szerződés teljesítésének határideje:
A munkaterület átadását követő 6 hónap, szerződés időtartama magában foglalja a műszaki átadás-átvétel
lefolytatásának időtartamát.
4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k),és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának
és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése
időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j)
pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében csatolni
szükséges az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
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ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerint - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján
az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy tehet eleget, hogy megfelelő tartalommal kitölti az EKR-ben található
nyilatkozatmintákat.
A 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.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti –véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
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 gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem írhat elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani, az alábbiak szerint
M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap)
belül megkezdett) legjelentősebb kerékpárút és vagy kerékpárút és vagy út felújítási- és /vagy építési és/
vagy bővítés, javítás munkára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást,
figyelemmel a Kr. 23. §-ára és 22. § (3) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:
Az igazolásban meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
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d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr.22.§ (5) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
végzettségük, illetve 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 szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember nevét), a jogosultság ismertetését (a szakember kamarai számát), továbbá a
szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a
megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
c) a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot
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 szakemberről, 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; valamint a minimumkövetelményben előírt
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot; a párhuzamos szakmai tapasztalatokat az
ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe;
b) szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
d) a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajz
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): AK alkalmatlannak minősíti az ATt(vagy közös ATket), ha nem
rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
Mindkét rész tekintetében:
M.1./ az AF feladásától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül
szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás –átvétellel befejezett a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciával mely min 1.000 m hosszúságú kerékpárút és vagy kerékpársáv és vagy út felújítási- és /vagy
építési munkára vonatkozik.
A közbeszerzés tárgyán AK a kerékpárút és vagy kerékpársáv és /vagy út felújítási- és /vagy építési és/vagy
bővítés, javítás munkáit érti.
Az M.1./ pontban rögzített előírás teljesíthető egy vagy több szerződéssel.
Mindkét rész tekintetében:
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 3. rész 2. sor „Közlekedési építmények szakterület” „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész tekintetében:
A Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a
Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért köteles fizetni.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó
időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban:
vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati
ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér
szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben
a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a
Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.
Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles
naponta, a hiba kijavításának időtartamára. A hibás teljesítési kötbér mértéke a munkaterületen nyertes
ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtése biztosításának vállalása és
nem teljesítése esetén alkalmanként a nettó szerződéses ellenérték 0,1 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg
jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő 36 hónap jótállást vállal. Felek megállapodnak abban, hogy a Nyertes
Ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától
számítódik.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 3%-a, a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási
időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott
biztosítéknak a jótállási időszak lejártának napján túl +45 napig kell érvényesnek lennie.
Előleg visszafizetési biztosíték: igen, Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, a szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének
megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani uniós utófinanszírozás esetén
ajánlatkérő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és a 272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet 1. melléklet 134/
B.2. pontban foglaltak szerint.
Részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, Szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész tekintetében:
Az előleg elszámolása a Kbt.135.§(7)bek alapján a részszámlákban történik. A szerződés fin-a a
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 projekt keretén belül EU forrásból, utófinanszírozással valósul meg. A
támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1), (3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,
Alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása: a kerékpárút
építése hatósági engedélyköteles, erre figyelemmel a számlák kiállítása, valamint az elszámolás során az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított
ÁFA fizetés szabályai szerint szükséges eljárni.
A nem engedélyköteles építési tevékenységek esetén az ÁFA fizetésére az általános szabályok az
irányadók, a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §).
AK a KD-ban részletesen meghatározta a Közös AK önkormányzatokhoz tartozó műszaki tartalmat
külön-külön, melyre figyelemmel AK külön számla benyújtását teszi lehetővé és írja elő a Közös AK-k
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tekintetében külön-külön az adott műszaki tartalom 15-40-60-80-100%-át elérő megvalósult teljesítés
esetén. AK tartalékkeretet nem biztosít.
Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7)-(9)
bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg kérhető. Az előleg elszámolására a részszámlákban
kerül sor.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy előleget kíván-e igénybe venni, ha
igen - akkor meg kell adnia annak pontos forint összegét is.
Az előleget AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15napon belül köteles kifizetni.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat utólag, banki átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése alapján részszámlázási lehetőséget
biztosít az alábbiak szerint.
Nyertes Ajánlattevő 1 db előlegszámlát, 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak
szerint:
Előlegszámla (igény esetén)
mértéke: a teljes nettó ellenérték 30%-a
kibocsátás esedékessége: a szerződés hatályba lépését követően
1. Részszámla
mértéke 15% (melyből az előlegszámla 20%-os összege arányos mértékben levonásra kerül)
kibocsátás esedékessége: műszaki tartalom 15%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi
írásbeli igazolását követően
2. Részszámla
mértéke 40% (melyből az előlegszámla 20%-os összege arányos mértékben levonásra kerül)
kibocsátás esedékessége: műszaki tartalom 40%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi
írásbeli igazolását követően
3. Részszámla
mértéke 60% (melyből az előlegszámla 20%-os összege arányos mértékben levonásra kerül)
kibocsátás esedékessége: műszaki tartalom 60%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi
írásbeli igazolását követően
4. Részszámla
mértéke 80% (melyből az előlegszámla 20%-os összege arányos mértékben levonásra kerül)
kibocsátás esedékessége: műszaki tartalom 80%-os teljesítésének Megrendelő műszaki ellenőre általi
írásbeli igazolását követően
Végszámla (melyből az előlegszámla 20%-os összege arányos mértékben levonásra kerül)
mértéke: 100%
kibocsátás esedékessége: a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés megtörténtének Megrendelő műszaki
ellenőre általi írásbeli igazolását követően
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
kerülhet sor.
Ha az Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítéséhez Kbt. szerinti alvállalkozót vesz igénybe, akkor
a fizetés kapcsán - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – az ellenérték kifizetése Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a szerint történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
az AF III.1.7.) pontjának folytatása
Ajánlatkérő átutalási késedelme esetén kamat illeti meg az ajánlattevőt. A késedelmi kamat mértéke éves
szinten a Ptk. 6:155. §-ában meghatározottakkal megegyező mértékű.
A közbeszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdése irányadó.
Tartalékkeret: nincs
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Az ajánlattétel, Elszámolás, Kifizetés Pénzneme: HUF
Számlázásra, teljesítésre irányadó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet. További előírások a dokumentációban.
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlatot, vagy közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös
gazdálkodó szervezetet, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a irányadó. Az ajánlat kizárólag elektronikus
úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a irányadó. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az
EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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: Ajánlatkérő a
Támogatási Szerződés vonatkozásában módosítási igényt nyújt be. 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]. Ajánlatkérő az előzőek mellett
a Támogatási Szerződés módosítás megkötését és a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135. § (12)
bekezdés.]
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
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Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár részszempont: fordított arányosítás, Minőségi részszempont: egyenes arányosítás (szakember 36
hónap) többlet jótállás: Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőbb elvárás meghatározása tekintetében
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel
el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
2. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első
munkanap. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő
első munkanapon jár le a határidő.
3. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is
mellékelni kell.
4. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. rendelkezéseiből más nem következik –
írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR útján) történik.
5. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
6. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai
szerint.
7. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
8. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét
az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.
10. Az ajánlat részeként Ajánlattevőnek a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie, az ajánlat részeként be kell
nyújtani az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve (xls és aláírt pdf formátumban is). Az ajánlat összeállítása
során irányadó a Kbt. 41/A. A felelős műszaki vezető többlettapasztalata értékelési szempont alátámasztására
vonatkozó dokumentumokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani.
§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.
11. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az
alábbi szempontoknál: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
12. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában (EKR nyilatkozat) nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
13. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az
aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

595

14. Ajánlattevőnek nyilatkozatot (EKR nyilatkozat) kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési
kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában
(nemleges nyilatkozat is csatolandó)
15. FAKSZ Dr. Pálinkás Csilla, nyilvántartási száma: 00071, csilla.palinkas@dhg.hu
16. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
17. A nyertes ajánlattevő szerződéskötéskor érvényes építés-kivitelezésre és szerelésre is kiterjedő (Contractor’s All
Risks)
az 1.rész tekintetében: legalább 120 000 000 Ft/év és legalább 60 000 000 Ft/kár kifizetési limit összegű
felelősségbiztosítással kell rendelkezzen a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
a 2.rész tekintetében: legalább 80 000 000 Ft/év és legalább 40 000 000 Ft/kár kifizetési limit összegű
felelősségbiztosítással kell rendelkezzen a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
18. Helyszíni bejárás megtartására nem kerül sor.
19. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
20. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőknek a minőségi értékelési szempontra bemutatni
kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b)
pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Füzér Község Önkormányzata (16527/2022)
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: Füzér Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15545387105
Postai cím: Rákóczi Út 2.
Város: Füzér
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3996
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Jenő polgármester
Telefon: +36 47340027
E-mail: onkormanyzat@fuzer.hu
Fax: +36 47340027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzer.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/EKR001060962022/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/EKR001060962022/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 | 2022.151

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:
Piac és Vásártér fejlesztése Füzér községben
Hivatkozási szám: EKR001060962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

598

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213100-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„PIAC ÉS VÁSÁRTÉR FEJLESZTÉSE FÜZÉR KÖZSÉGBEN” kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése
Helyi termék bolt és helyi termék bemutató és kóstolótér 153,24 m2 alapterülettel, meglévő épület
átalakításával és felújításával, az alábbi helyiségekkel:
előtér, kiszolgáló pont és pénztár, helyi termék bolt, helyi termék kóstoló és értékesítő tér, iroda, gépészeti
helyiség, közlekedő folyosó, takarítószer kamra és vízvétel, akadálymentes és női wc-mosdó, férfi wcmosdó, személyzeti öltöző és wc-mosdó-zuhanyozó, hűtött raktár, raktár és külső tárolószekrény,
valamint
széles ereszalj 7,05 m2, Fedett nyitott közlekedő és fogyasztótér 11,28 m2, Fedett nyitott tornác 12,50
m2, Nyitott piactér 123,95 m2 mobil karos nap-és esővédő tetővel (54,0 m2), térburkolatok 84,0 m2,
zöldterületek 30,60 m2.
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 kivitelezés műszaki körülményei és feltételei nem teszik
lehetővé a részajánlat-tétel biztosítását. A beruházási helyszín a településközpontban lévő ingatlanon
található, mely nem teszi lehetővé az építési terület több részre bontását, elkülönítését, a felvonulásra szűk
hely áll rendelkezésre. A kivitelezési munka nem osztható meg térbeli elválasztással, az építési folyamatok
egymásra épülése kizárja az egyes szakági feladatok elkülönítését is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Piac és Vásártér fejlesztése Füzér községben
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45261000-4

Kiegészítő szójegyzék

45262210-6
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45330000-9
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Füzér község, Árpád utca, 2/7 hrsz. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„PIAC ÉS VÁSÁRTÉR FEJLESZTÉSE FÜZÉR KÖZSÉGBEN” kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése
Helyi termék bolt és helyi termék bemutató és kóstolótér 153,24 m2 alapterülettel, meglévő épület
átalakításával és felújításával, az alábbi helyiségekkel:
előtér, kiszolgáló pont és pénztár, helyi termék bolt, helyi termék kóstoló és értékesítő tér, iroda, gépészeti
helyiség, közlekedő folyosó, takarítószer kamra és vízvétel, akadálymentes és női wc-mosdó, férfi wcmosdó, személyzeti öltöző és wc-mosdó-zuhanyozó, hűtött raktár, raktár és külső tárolószekrény,
valamint
széles ereszalj 7,05 m2, Fedett nyitott közlekedő és fogyasztótér 11,28 m2, Fedett nyitott tornác 12,50
m2, Nyitott piactér 123,95 m2 mobil karos nap-és esővédő tetővel (54,0 m2), térburkolatok 84,0 m2,
zöldterületek 30,60 m2.
Kiviteli terv készítése, valamint építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, építményvillamossági (erősés gyengeáramú rendszer, tűzjelzés) feladatok megvalósítása szükséges, melyek részletes ismertetését és
a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák: ezek között csatoltuk az
engedélyezési tervdokumentációt, a hatályos, jogerős építési engedélyt és a költségvetés kiírást.
(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.Műszaki vezető szakember az MV-É névjegyzékbe vételhez szükséges
kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 2.Vállalt jótállási kötelezettség időtartama (hónap, minimum 24 hónap, 60 hónaptól a maximális
pontszám jár) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3.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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-20, 3198294598 sz. támogatói okirat
II.2.13) További információ
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az 1. rész-szempont esetében a legkedvezőbb szint 36 hónap, a minimálisan
elvárt szint 0 hónap, a 2. rész-szempontnál 60 hónaptól a maximális pontszám jár, a minimálisan elvárt
szint 24 hónap, . Részletes ismertetés a közbeszerzési dokumentumokban.
A II.2.5) pontban megadott 1. sz. minőségi szempontnál megadott "műszaki szakember" esetében
ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány
képzettségét és tapasztalatát értékeli.
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)
pontjában foglalt bármelyik kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, 67. § (1)
bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az
ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ajánlatban
megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági
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szereplőnek szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja,
illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a gazdasági
szereplőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie.
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. Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
24. § (1)-(2) és (5); valamint a 26. § (2) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2)
bekezdése szerint az EKR-ben rendelkezésre bocsátott nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők
az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M.1) Ajánlattevőnek
a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § és 22. § (3) bekezdése szerint, a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - az építési beruházás tárgyát és mennyiségét; a teljesítés helyét és idejét (a kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját év-hónap-nap pontossággal
megjelölve); - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte; - rövid ismertetést, amelyből a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen
teljesített az alábbi tárgyú és mennyiségű referenciával:
- Épület(ek) vagy épületrészek felújítására és/vagy bővítésére és/vagy korszerűsítésére és/vagy
rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással
lezárt), olyan kivitelezési referenciamunkával, amely esetében a kivitelezés alapterülete elérte legalább
a nettó 100 m2-t és amely tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: építészet, tartószerkezet,
épületgépészet, építményvillamosság. Az M.1) alkalmassági minimumkövetelményt több szerződésből
is lehet teljesíteni. Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben így meghatározott fogalom értendő. Ajánlatkérő az M.1) alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésére, valamint a
referencia teljesítési időszakával kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére és
21/A. §-ra.
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:
Ha az építési beruházás Szerződés szerinti átadás-átvétele az előírt határnapra az ajánlattevőként szerződő
fél hibájából nem kezdődik meg, az ajánlattevőként szerződő fél a teljes nettó ÁFA nélküli vállalkozási díj
0,5 ezrelékének megfelelő, napi késedelmi kötbér fizetésére köteles, legfeljebb a vállalkozási díj 5,0%-ának
megfelelő mértékig.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR:
Ha Szerződés teljesítése az ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból meghiúsul, meghiúsulási
kötbér fizetendő. Ennek mértéke a teljes nettó ÁFA nélküli vállalkozási díj 10%-a. A kötbér a 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK:
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot
nyújt be, a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka értékben, a szerződés
hatálybalépésekor. A teljesítési biztosítéknak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontjáig
kell érvényben lennie.
JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK:
Az ajánlattevőként szerződő fél a hiba- és hiánymentes átadás-átvételének időpontjában benyújtja a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igényekre kikötött biztosítékot a szerződés szerinti
nettó ellenszolgáltatás öt százaléka értékében.
JÓTÁLLÁS
Az ajánlattevőként szerződő fél egységes jótállási kötelezettsége:
a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételétől számítva, az ajánlatban vállalt mértékig, minimum 24
hónap, maximum 60 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A munkák finanszírozása az ajánlatkérő, az Európai Unió és a Magyar Állam forrásából történik. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF, utófinanszírozással. Előleg: A nyertes ajánlattevő
a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését
kérheti. 10 db rész-számla nyújtható be és 1 db végszámla. A kivitelezés teljesülését tekintve minimum
5%, maximum 30%-os szintenként lehetséges rész-számla benyújtása, a műszaki ellenőr által igazolt
mértékben. 1 db végszámla nyújtható be, a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után, értéke
a vállalkozási díjnak legalább 10%-a legyen. Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljes körűen igazolt
teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik, kivéve alvállalkozói
teljesítést is tartalmazó számla esetében. Ekkor a számla kifizetése a 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet
32/A és 32/B. §-ában foglaltaknak megfelelően történik. A ellenszolgáltatás teljesítése a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek (2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135.§; 2013. évi V. tv. 6:130 §; 1996. évi LXXXI.
tv; 2007. évi CXXVII. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rend., 322/2015. (X.30.) Korm. rend., 191/2009
(IX.15.) Korm. rend.) megfelelően történik, az egyenes ÁFA fizetés szabályai szerint. Részletes leírás a
szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem megengedett.
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: 2022/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
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Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §-a és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-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:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelés az 1 rész-szempont esetén egyenes arányosítással, a 2. rész-szempont esetén arányosítással,
a 3. rész-szempont esetén fordított arányosítással történik. Részletes ismertetés a közbeszerzési
dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. §-a, valamint a közbeszerzési dokumentációban
(a továbbiakban KD) részletezettek szerint. A kiegészítő tájékoztatás megadására vonatkozó „ésszerű határidőnek”
az Ajánlatkérő (a továbbbiakban AK) az ajánlattételi határidőt megelőző harmadik munkanapot jelöli meg.
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2. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) K.r. 11.§ (9) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani, a csatolt
dokumentumokat *.pdf formátumban kell benyújtani, egy vagy több file-ban. A beárazott költségvetés
benyújtandó szerkeszthető formátumban is.
3. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 41/A és 41/B. § szerint.
4. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2), (5), (6) és 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatokat.
6. Az ajánlati ár alátámasztására csatolandó az ajánlathoz a beárazott költségvetés kiírás.
7. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a
71.§ (6) bek. alkalmazásával.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben korlátlan és egyetemleges
felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, és amelyben kijelölésre kerül az a személy, aki a közös
ajánlattevőket kizárólagosan képviseli, és aki a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet,
csatolva a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. (Kbt. 35.§)
9. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.
10. Ajánlatkérő a jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog
védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik fél részére átadható felhasználói
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
11. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a KD
szabályozását.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezés Füzér belterületén valósul meg, az ingatlan a Zempléni
Tájvédelmi Körzet része.
13. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára – a kivitelezés
teljes időtartamára összkockázatú (contractors' all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a tárgyi projektre. Mértéke: min. 10.000.000, Ft / káresemény, és min.
30.000.000,- Ft / éves kártérítési limit.
14. Jelen szerződés keretében tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
16. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
17. FAKSZ: Velkeyné Stéfán Ildikó (00897).
18. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hosszúhetény Községi Önkormányzat (16626/2022)
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: Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724148202
Postai cím: Fő Utca 166
Város: Hosszúhetény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7694
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czehmann Ágota
Telefon: +36 72490814
E-mail: penzugy1@hosszuheteny.hu
Fax: +36 72490814
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hosszuheteny.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/EKR001117532022/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/EKR001117532022/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:
Hosszúhetényi belterületi csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR001117532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

608

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hosszúhetényi belterületi csapadékvíz elvezetés a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00071 azonosítószámú pályázat
keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció
tartalmának vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt
műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg
többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a
gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bek.]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Hosszúhetényi belterületi csapadékvíz elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232130-2

További tárgyak:

45232450-1
45262300-4

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Hosszúhetény belterület: 837/1., 842/3., 842/12., 413., 947/18.,
947/44., 947/33. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Csókakő utcai projektelem beruházási területe a belterületi akcióterületen helyezkedik el. A terület
sűrűn beépített, az utcában és alatta 40 értékes ingatlan található, köztük két magas értékű vendégházzal.
A domboldalról a csapadékvíz akadálytalanul lezúdul a házakhoz. Az az út melletti, a csapadékvíz
elvezetését szolgáló árok mindkét oldalon hiányzik, ezért a csapadékvíz a töredezett, hullámos felületű
útburkolaton és az útszélen folyik el, ahonnan nagyobb esőzések alkalmával a déli oldalon elhelyezkedő
telkekre bukik át.
A Zrínyi utcát a Teleky-dűlő "némi keleti-nyugati eltolódással" két szakaszra osztja. A mélyebben fekvő
északi ág csapadékvízelvezetése megoldott, a déli ág azonban semmilyen csapadékvízelvezetéssel nem
rendelkezik. Az eredetileg nyílt árkokkal ellátott utcában az elmúlt évtizedekben a közműfektetések
(gáz, szennyvíz) befejeztével a cégek a helyreállítás keretében az árkok nyomvonalát "belesimították" a
környezetbe, ma már a nyomvonal sem ismerhető fel.
Mivel az Ormándi utca egy hosszú, felszíni szempontból és beépítettség szempontjából több szakaszra
bontható, a vízelvezetési probléma is differenciáltan jelentkezik ezen a területen. Az utca nyugati oldala
mellett magas domboldallal rendelkezik. Erről a domboldalról szabadon áramlik le a csapadékvíz. A
település végső befogadója e településrészen is a Hosszúhetény-Hirdi vízfolyás.
Tervezett műszaki megoldások:
A pályázat egyik beavatkozási területe a Csókakő utca, ahol útburkolat javításra és a csapadékvíz
elvezetésének megoldására egyaránt szükség van. A tervezett műszaki tartalom olyan megoldást
tartalmaz, amely speciális útburkolat-kialakítás révén egyidejűleg kezeli a két problémát.
Az Ormándi utcában a 423. hrsz. helyszínén történő mederhelyreállítás és közművédelem valósul meg.
A Zrínyi utcában új burkolt nyílt árok, zárt csatorna, előregyártott víznyelős fedlappal ellátott kapubeálló
a szükséges helyeken, valamint a Fő utcával párhuzamosan lévő gyalogjárdán folyóka kialakítása valósul
meg.
A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza, a projekt eredménye: 646,3 m.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos
részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben
támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki
leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Nem engedélyköteles építési tevékenység.
(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 többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (0-3
darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00071
II.2.13) További információ
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget
igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3.
ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere:
Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0
hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 3 darab (jótállás 24 hónap)
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény 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.
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) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során
következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés
alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá
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nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62.§ (1)
bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. §
rendelkezéseire is figyelemmel végzi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése
alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a
szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire.
A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a
gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
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 ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem
értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokban meghat tartalmú, Kbt. 67.
§ (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják,
figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek rendelkezéseire. Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat
benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ részéről külön-külön
követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDot nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt
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információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek. Kizárólag
az AK által a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: AT(közös ajánlattétel
esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ csatolja:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és
sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés
tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.)
22. § (3) bek-e szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a
teljesítés helyét;
d)a műszaki átadásátvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő
hivatkozást, hogy a műszaki átadásátvételi eljárás sikeresen befejeződött;
e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés
arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és
a teljesítés oszthatatlan)
f)arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2)
bek a) pont, valamint a KR 22. § (3a) és (5) bek és 23. §]
M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek b) pont]
Nyilatkozat mellett csatolandó:
a)a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó
szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat
kezdő és
befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza a mind
az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalatot, mind az értékelés szempontjából releváns
többlettapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi munkahelyét is.
b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint
c)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös
Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely
beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és
sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
Legalább 1 db belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez
kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 450 m.
M.2./ legalább az alábbi végzettségekkel, képzettségekkel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 10.
D) pontjában
meghatározott (MV-VZ –vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve
azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
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M.2.2/ legalább 1 fő, legalább 36 hónap vízgazdálkodási építmények szakterületen építésvezetőként
szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
"Építésvezető" alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja,
vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető. AK szerződéses feltételként
továbbá előírja, hogy az építésvezető szakembernek a kivitelezés teljes időtartama alatt a helyszínen
folyamatosan rendelkezésre kell állni.
A szakemberek közötti átfedés lehetséges.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
(ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2.1. 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.
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:
1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
1. Késedelmi kötbér:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, ha olyan okból, amelyért felelős a kivitelezési munkákat
a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér)
fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:
A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó
ellenszolgáltatás 10 %-a.
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme olyan okból, amelyért felelős a teljesítési határidőhöz
képest eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő
súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása
nélkül mások félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, és a szerződéstől indokolási
kötelezettség nélkül elállni, (amennyiben a szerződés
teljesítését vállalkozó nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési
kötelezettség terheli.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás
(„Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.
Mértéke 20,00%.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.
3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség
terheli a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően.
A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.
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A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési
részszempontok körében értékelni kívánja (Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempont).
Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap.
Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos
kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési
Dokumentum rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű,
de legfeljebb 250 millió (kétszázötvenmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az
előleg elszámolása végszámlában történik.A szerződés finanszírozása a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00071
projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a
Kbt. 135. §(1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.)
KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv,
142 §) AK 4 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték
15%-25%-50%-80% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás
szabályai alapján történik. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetés pénzneme a forint. A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági
társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beruházás során nyertes Ajánlattevő számára kötelező legalább 3 fő hátrányos helyzetű lakos bevonás a
kivitelezési munkákba.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B§ (4)
bekezdés rendelkezései alapján
1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és
ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos
munkahelyen;
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét az alábbiakra:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő a nyertes Ajánlattevő számára legalább 3 fő hátrányos
helyzetű lakos bevonását a fentiekben felsorolt, általuk elvégezhető munkálatokba a projekt
megvalósítása során, annak időtartama alatt.
Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti ezen kötelezettség be nem tartását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a
Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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
jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében amennyiben a legkedvezőbb
Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja,
további támogatásra irányuló igényt nyújt be. 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.§ (5) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez
felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés]
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0
hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 3 darab (jótállás 24 hónap)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 KD-okhoz: AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint KD-ot készít a jelen
közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a KD-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, a Kbt. 114. § (6) bek-ben,
valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kieg táj-t az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kieg táj
iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
4.munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 2.munkanapot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző
4.munkanapnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő
ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-ével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel tekintetében
javasolja a helyszíni egyénileg történő megtekintését.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell
elektronikusan
beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie.
Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
Az AT-knek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
KD-ban
meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a
szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta
után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az
eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a
változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
7.Az AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólapot
b)Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyil-ot
c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyil-ot
d) nyil-ot kizáró okok tekintetében
e) nyil-ot kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében
f)nyil-ot a folyamatban levő változásbej-i elj-ról
g) nyil-ot az alkalmassági követelmények tekintetében
h)Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyil-ot
i) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyil-ot. Az AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és a Kbt. 65. § (7)
bek-e tekintetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása kötelező.
j) nyil-ot üzleti titokról (adott esetben)
k) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.
Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatként a kiadott árazatlan
költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

618

feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint. Azon alkalmassági
követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak jelen felhívás III.1.3) M.1.-M.2./ pont.
AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
Biztosítás: AT a munkaterület átadással egyidejűleg, ezt követően pedig a szerz fennállása alatt AK felhívására
haladéktalanul köteles AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik: min.
50.000.000,- HUF/év és káreseményenként min. 10.000.000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára
vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítás.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának
vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki,
munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg többváltozatú
(alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség
követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bek]
FAKSZ: dr. Turi Ákos, lajstromszám 00416
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Állami Operaház (16666/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: 15309439242
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 704121065
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 13730117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001044892022/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/EKR001044892022/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: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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:
Internet szolgáltatás beszerzése a MÁO részére
Hivatkozási szám: EKR001044892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

621

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72400000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Állami Operaház és telephelyei számára bérelt vonali internet és carrier ethernet hozzáférés
biztosítása
- az internet kapcsolat kiépítése és biztosítása a műszaki leírásban megjelölt helyszíneken, E-Tree
szolgáltatási rendszerben,
- az év közben történő sávszélességváltoztatás kezelése, valamint
- a központi internet és E-Tree szolgáltatás telephelyek közötti mozgatása a megrendelő által
meghatározott időpontban és helyszínek vonatkozásában
- a Magyar Állami Operaház domain-címeinek szolgáltatása
- Opció: 10 db új domain cím regisztrálásának és fenntartásának 12 hónapra számított ára
II.1.5) Becsült érték:
20000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A 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 beszerzés műszaki
és funkcionális egységével, továbbá a műszaki adottságokra visszavezethetően jelentős többlet költséget
jelentene, valamint megnehezítené a szolgáltatás minőségével kapcsolatos hatékonyabb fellépést.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Internet szolgáltatás beszerzése a MÁO részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72400000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1065 Budapest, Andrássy út 22., Operaház
1065 Budapest, Hajós utca 15
1087 Budapest, II. János Pál Pápa tér 30., Erkel Színház
1101 Budapest, Kőbányai út 30., Eiffel Műhelyház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Állami Operaház és telephelyei számára bérelt vonali internet és carrier ethernet hozzáférés
biztosítása, ideértve
- az internet kapcsolat kiépítését és biztosítását a lentebb megjelölt helyszíneken, E-Tree szolgáltatási
rendszerben,
- kezelve az év közben történő sávszélességváltoztatást, valamint
- a központi internet és E-Tree szolgáltatás telephelyek közötti mozgatását a megrendelő által
meghatározott időpontban és helyszínek vonatkozásában
A Magyar Állami Operaház a 2022-2023-es évben várhatóan több telephelyének funkcióit megváltoztatja,
melynek fontos része a régi és új telephelyeken megvalósuló folyamatos internet és hálózati szolgáltatás.
A telephelyváltoztatás érinteni fogja a jelenlegi központot, amely a 1101 Kőbányai út 30. szám alatt
található Eiffel Műhelyház, ahonnan a szolgáltatás központját az Operaházba (1061 Budapest, Andrássy út
22.) helyezzük át.ATnek vállalnia kell a Magyar Állami Operaház domain-címeinek szolgáltatását.
ATnek az internet és E-tree szolgáltatások létesítéséhez szükséges mindennemű informatikai eszközzel
rendelkeznie kell, és azok beüzemeléséről legkésőbb a telephelyenkénti szolgáltatások indulása előtt 5
munkanappal köteles gondoskodni.
A kiépítések, szolgáltatás indulás és/vagy leállítás pontos dátumairól a fenti időintervallumon belül AT
mindig köteles előzetesen egyeztetni a Magyar Állami Operaház informatikai vezetőjével.
I.
Teljesítés helye, elvárt sávszélessége, szolgáltatás indításának dátuma, leszerelési dátuma:
telephely sávszélesség szolgáltatás típusa szolgáltatás indítása
(tervezetten)
1065 Budapest, Hajós utca 15 200 Mbit/s E-tree 2022.09.01
1087 Budapest, II. János Pál Pápa tér 30., Erkel Színház 200 Mbit/s E-tree 2022.09.01
1101 Budapest, Kőbányai út 30. (főirány) – Eiffel Műhelyház 1000 Mbit/s internet 2022.09.01
1101 Budapest, Kőbányai út 30. (back up) – Eiffel Műhelyház 200 Mbit/s internet 2022.09.01
1101 Budapest, Kőbányai út 30. (főirány) – Eiffel Műhelyház 500 Mbit/s E-tree központ 2022.09.01
1101 Budapest, Kőbányai út 30. (backup) – Eiffel Műhelyház 200 Mbit/s E-tree központ 2022.09.01
1065 Budapest, Andrássy út 22., Operaház (főirány) 500 Mbit/s E-tree 2022.09.01
1065 Budapest, Andrássy út 22., Operaház (back up) 200 Mbit/s E-tree 2022.09.01
Az alábbi helyszíneken a szolgáltatásokat mindenképpen üvegszálas technológiával kell kivitelezni:
- Eiffel Műhelyház főirány
- Operaház főirány
- Operaház back up vonal
II.
- Menedzselt bérelt vonali internet szolgáltatás specifikációja
- Közvetlen internet-csatlakozás nagy megbízhatóságú, digitálisan menedzselt bérelt vonalon
- - Fix ip-cím tartomány
- - Szimmetrikus, garantált adatátviteli sebesség, le- és feltöltésre egyaránt
- - Végpontig terjedő felügyelet
- - Üzembiztonság, SLA
- o Éves rendelkezésre állás legalább 99,5%
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- o Max. hibaidő / év (óra) 43,8
- o Max. hibaelhárítási idő (óra) 24
- Menedzselt E-tree szolgáltatás specifikációja
- Magyar Állami Operaház telephelyeinek L2 vpn szintű összeköttetése szolgáltató hálózatán leresztül
- - garantált adatátviteli sebesség
- - Végpontig terjedő felügyelet
- - Egyszerre 5000 Mac cím átvitelének lehetősége
- - Üzembiztonság, SLA
- o Éves rendelkezésre állás legalább 99,5%
- o Max. hibaidő / év (óra) 43,8
- o Max. hibaelhárítási idő (óra) 24
- Szolgáltatóváltás és/vagy szolgáltatási cím változása esetén,
- - a Magyar Állami Operaház számára az átállás időtartama a lehető legrövidebb legyen, ne okozzon
a szolgáltatás biztosításában munkaidőben (reggel 8:00-23:00 óra) kiesést. Ajánlatkérő a „lehető
legrövidebb” időtartam alatt a következőket érti: Ajánlatkérő által egy előre kijelölt napon 23:00 és
másnap reggel 8:00 óra közötti időtartam.
- - A Magyar Állami Operaház jelenlegi szolgáltatója által biztosított IP címeit lehetőség szerint az új
szolgáltatóhoz át kell tudni költöztetni
- - A Magyar Állami Operaház által bérelt 21 db domain-címet a szolgáltató a saját rendszerébe kell
költöztesse, megtartva a rekordokhoz kapcsolódó mindennemű beállításokat.
- A szolgáltatás jellemzői:
- o 100%-os garantált sávszélesség
- o 7/24 órás helpdesk (telefonos bejelentés)
- o 7/24 órás támogatás Internet problémák megoldásával kapcsolatban
- o 15 percen belüli hibaelhárítás megkezdése és legfeljebb 24 órán belül történő elhárítása munkaidőn
kívül is
- o Forgalom monitorozó szolgáltatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opciós ajánlatot kér 10 db új domain cím regisztrálására és fenntartására. Az
opció lehívására a szerződés hatálya alatt kerülhet 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
ATnek ajánlatához csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező ártáblázatot. Az
ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül, annak megváltoztatása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
A felolvasólapra az ártáblázat Ajánlati ár mindösszesen sor értékét szükséges feltüntetni.
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja: 2022.09.01.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k)
és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján a kizáró okok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ATnek a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadnia. Az AT, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17.
§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában
foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. 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. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet AT az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja,
hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban
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az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69.§
(11a))
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontja, valamint (3a) pontja alapján az ATnek (közös ATnek) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett,
bérelt vonal internet szolgáltatás tárgyú referenciával.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább - a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát, e-mail címét, - a szolgáltatás tárgyát (minden olyan
adat, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható), a teljesített mennyiséget - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, naptól – év, hó,
napig), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a
szerint kell benyújtani.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk! A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek(amelyeknek)
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. ATnek az ajánlatban
csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek –
azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség
van, amely – az AT saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt
a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy
ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése
során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A
dokumentumok a Kbt. 47. § (2a) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db olyan referenciával,
amelynek keretében bérelt vonali internet legalább 3 telephelyen történő egyidejű biztosítására került sor.
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 kötbér alapja az egy havi szolgáltatási díj összege. A késedelmi kötbér mértéke a
késedelem minden napjára kötbér alapjául szolgáló havidíj 10 %- a. A kötbér maximuma az egy havi
szolgáltatási díj összege.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér összege az éves nettó szolgáltatási díj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbér alapjául szolgáló összeg 25%-a. A kötbér
alapja a Szerződés időtartamából hátralevő meghiúsult résszel érintett szolgáltatási díj.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1) –(2) bekezdéseivel - összhangban, a szabályszerűen kiállított és leigazolt számla
kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással történik, havonta, utólag. A részletes fizetési feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt
nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés
teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes AT(k)től.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/18 (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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68.§- ban foglaltak az
irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
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x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
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.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
eredménytelenségi okot.
2.) AK a közbeszerzési dokumentumokat az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé
tesz.
3.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az AT a kiegészítő tájékoztatást kérhet az AKtől. A kiegészítő
információkérést az EKR rendszer erre szolgáló felületén lehet megtenni.
4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése értelmében AK a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását (M/1.).
5.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembevételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, AK nem vállal
felelősséget, ennek kockázata az ATt terheli.
6.) Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában a felolvasólapot csatolni szükséges a Kbt. 66. § (5)
bekezdése szerint.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni: - AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdéseire vonatkozóan; a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő
feltüntetését (részenként külön). A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó -AT nyilatkozatát a 321/2015.
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(X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján; -alkalmassági feltételeknek történő megfelelésről, a kizáró
okokkal kapcsolatos igazolások - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult AT, közös ajánlat esetén ATk, illetve kapacitást nyújtó szervezet
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. - ATnek (közös ATnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben AT (közös AT) esetében változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) szerint (nemleges nyilatkozat is szükséges) - amennyiben AT kapacitást biztosító
szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet
nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
8.) Irányadó a Kbt. 47. § (2a) bekezdése
9.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az AT cégjegyzésre jogosult képviselőjének
meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazást szintén csatolni kell
10.) Az alvállalkozók tekintetében irányadó a Kbt. 138. § (3) bekezdése
11.) Az AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79.
§ (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
12.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ATt terheli.
13.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra,
úgy az ATnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az AT általi magyar fordítást is.
14.) AT az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
15.) Az eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
16.) Többváltozatú ajánlat nem tehető.
17.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
18) Az eljárást megindító felhívás és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció együttesen
tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az eljárást
megindító felhívás előírásai az irányadók.
19) A legalacsonyabb ár értékelési szempontjának Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti indokolása: Ajánlatkérő azért
választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelés szempontját, mert a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatással
szemben támasztott minőségi és műszaki követelményeket a műszaki leírásban részletesen meghatározta. Az
előírt követelményeken túlmenően szükségtelen és nem lehetséges olyan további szempont alkalmazása az
ár mellett, amelynek értékelése tükrözné Ajánlatkérő valós igényeit, elvárásait és a Kbt. 76. § (6) bekezdésnek
megfelelne.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Nemzeti Bank (16520/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001154962022/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/EKR001154962022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki alaptevékenység
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:
Földgázbeszerzés 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR001154962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

632

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Földgázbeszerzés 2022-2023 (KBF/490/2022)”
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részére MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jelű
gázcsoportra vonatkozó gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz szállítása 2022. október 01. napján
06:00 órától 2023. október 01. napján 06:00 óráig a műszaki követelményspecifikációjában megadottak
alapján 5000 GJ fix mennyiségben, opció (+ 25%) mennyisége 1250 GJ.
Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a
részajánlattételt, egységes tartalmának megbontása gazdasági, műszaki, minőségi szempontból
ésszerűtlen, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más
szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Földgázbeszerzés 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

09123000-7

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MNB 1239 Budapest, Európa u. 1. alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részére MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jelű
gázcsoportra vonatkozó gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz szállítása 2022. október 01. napján
06:00 órától 2023. október 01. napján 06:00 óráig a műszaki követelményspecifikációjában megadottak
alapján. Mennyisége: fix 5000 GJ + 25% opció: 1250 GJ
Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális mennyiség: 1250 GJ
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, tekintettel arra,
hogy az ajánlattevők ugyanarra a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő termékre tesznek ajánlatot, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja és ez biztosítja a Kbt. alapelvek
érvényesülését.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
bármelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkozatot kell benyújtania, elektronikus űrlap kitöltésével a
következők tekintetében:
- nyilatkozat a gazdasági szereplő Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozása tekintetében,
a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1), (1a) bekezdése szerint, nyilatkozat a
Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében. A Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr.
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni (Rendelet 17.§ (1)
bekezdése szerint).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Ajánlattevő nyújtson be a Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról,
nemleges tartalommal is. 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 (Rendelet 13.§).
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell
jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és a kizáró ok igazolására szolgáló dokumentumot (Kbt.69.§
(11a) bekezdés).
Öntisztázás a Kbt.64.§ (1), (2) bekezdéseinek megfelelően lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ1. Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az
egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásban, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt [Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pont, Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pont]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében, illetve 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmassági követelmények (SZ1.) igazolása érdekében - Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi
a céginformációs szolgálattól (www.e-cegjegyzek.hu) ingyenesen, elektronikusan elérhető
cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyar országon
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 [Rendelet 26. § (2) bekezdés].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja, hogy az GP1. alkalmassági követelmény
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt
igazolásokat a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakkal összhangban az ajánlat részeként kell benyújtani az alábbiak
szerint:
GP1.
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A jelen eljárást megindító felhívás feladásának (VI.4. pont) napjától visszafelé számított három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, Korm.
rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Ha az ajánlattevő fenti GP1. 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 el ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: GP1.
A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (földgáz
értékesítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elérte legalább összesen a 33 millió HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja, hogy az MSZ1. alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban
előírt igazolásokat a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakkal összhangban az ajánlat részeként kell benyújtani az
alábbiak szerint:
MSZ1.
A jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, igazolása (Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és
23.§-a). A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat: — a szállítás tárgya, olyan részletezettséggel,
hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
— a teljesítés mértéke, mennyisége,
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell
jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot.
Adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet az EKR-ben már az ajánlat összeállítása
esetén, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adni, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó
elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés a Kbt. 65.§ (6)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak
szerint lehetséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában
be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített minimum
1 db, közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú, azaz legalább 12 hónapon keresztül biztosított, legalább
4 600 GJ mennyiségű földgáz értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciát.
A bemutatott referencia esetében ajánlatkérő a vizsgált három éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett szolgáltatás teljesítést vesz figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

636

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő alul- vagy felülvételezés esetén nem fizet kötbért.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő számlát a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
átutalással fizet ki. Az ellenszolgáltatás kifizetésére és teljesítésére vonatkozó feltételek részletesen a
dokumentációban megadott szerződéstervezet szerint.
Irányadó: Kbt.135.§ (1), (5),(6) bekezdései, a Kbt. 27/A.§-a, a Ptk.6:130.§ (1), (2) bekezdései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet alapítását (Kbt. 35.§ (8),(9)
bek.).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a Dokumentációban csatolt szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/19 (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: 2022/08/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer
(EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az
elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait 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 igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. második negyedév vége
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárást Ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban:
EKR) keresztül folytatja le a Kbt. a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR
elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
2. Az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen,
elektronikusan elérhetők az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránt érdeklődést jelző gazdasági szereplők számára a
következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR001154962022).
3. Ajánlatok benyújtása: elektronikus úton az e-Kr.-nek, a Rendeletnek és Kbt.-nek megfelelően az EKR-en keresztül
a fent hivatkozott eljárási számon. A kapcsolattartás az EKR-en keresztül, elektronikus formában történik.
4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg (Rendelet 30.§ (4) bekezdés).
6. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap
elektronikus kitöltésével kell megtenni, amennyiben ez karakterkorlát miatt teljes terjedelemben nem lehetséges,
az ajánlathoz csatolt dokumentumban kell a nyilatkozatnak az űrlapon nem szerepeltethető további tartalmát
benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó
előírásokat az e-Kr. 11.§-a, és a Kbt. 41/A.§-a tartalmazzák.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek az EKR-ben az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők
rögzítésénél meg kell adnia valamennyi ajánlattevőt annak érdekében, hogy a szükséges elektronikus űrlapok
rendelkezésre álljanak.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nyilatkozatot a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében, nyilatkozatot a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
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vonatkozásában, nyilatkozatot folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (6) és 65.§
(7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalommal is), nyilatkozatot üzleti titokról.
9. Ajánlattevő papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtsa be ajánlatában az
alábbi dokumentumokat:
a) Külön, önálló dokumentumként a teljes körűen kitöltött, aláírt és a szerkeszthető formátumú tételes ártábla.
b) Közös ajánlattevők Kbt. 35.§ (2) bek. szerinti nyilatkozata meghatalmazással.
c) Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint (adott esetben).
d) A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat.
e) Aláírási címpéldány vagy aláírás minta vagy meghatalmazás vagy egyéni vállalkozó igazolása.
f) Öntisztázás során a Kbt. 64. § (1) bekezdése fennállása esetén a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerinti jogerős
határozat.
g) Ajánlattevő nyilatkozata a VI.3.9) 10 alpont szerint.
10. Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal Földgázipari engedéllyel
rendelkezők listáján, melyről ajánlatában nyilatkoznia kell.
11. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban
keletkezett összes iratot és azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt.
rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdeklében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt
időtartamig kezeli.
12 Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések aláírásához
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített tanúsítványon alapuló
elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, vagy
a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító
erejű magánokirat. Amennyiben valamely fél nem rendelkezik a fentiek szerinti elektronikus aláírással, jogvita
esetén az MNB által elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentum tartalma az irányadó.
Az MNB által elektronikusan megküldött pdf dokumentumot és annak mellékleteit papíron történő aláírást
követően a Szerződő Partner pdf formátumban elektronikus úton és eredeti példányban (papír alapon) postai
úton is megküldi az MNB-nek.
A szerződés hatályba lépése tekintetében valamely Fél általi későbbi aláírás napjának ebben az esetben az MNB
által elektronikusan aláírt példány szerződéses partner által papír alapon aláírt példányának dátuma tekintendő.
13. További részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

640

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (15643/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13834492244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kakuk Katalin
Telefon: +36 301587730
E-mail: kakuk.katalin@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mavcsoport.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/EKR001077742022/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/EKR001077742022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR001077742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

642

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóságok és Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok
tevékenysége során keletkező, regionális raktárakban található a Közbeszerzési Dokumentumok (a
továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírásban felsorolt azonosító kódú és megnevezésű veszélyes és
nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása, gyűjtése és kezelése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint, vállalkozási keretszerződés keretében, az alábbi részekben.
1. rész: Keleti Régió-JBI (Debrecen, Nyíregyháza, Püspökladány, Záhony, Miskolc) üzemi gyűjtőhelyeken
tárolt, a MÁV-START Zrt. JBI tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele,
elszállítása, gyűjtése és kezelése
Becsült mennyiség: 177.325 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
Keretösszeg: 20.236.000,-Ft+ÁFA/2 év
2. rész: Keleti Régió-TSZVI (Debrecen, Nyíregyháza, Püspökladány, Záhony, Miskolc) üzemi gyűjtőhelyeken
tárolt, a MÁV-START Zrt. TSZVI tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele,
elszállítása, gyűjtése és kezelése
Becsült mennyiség: 25.136 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
Keretösszeg:1.481.000,-Ft+ÁFA/2 év
3. rész: Közép Régió – JBI (Budapest, Szolnok, Hatvan, Balassagyarmat, Szeged, Szentes, Kecskemét,
Békéscsaba) üzemi gyűjtőhelyeken tárolt, a MÁV-START Zrt. JBI tevékenysége során keletkező veszélyes és
nem veszélyes hulladék átvétele, elszállítása, gyűjtése és kezelése.
Becsült mennyiség: 186.767 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
Keretösszeg: 24.665.200,-Ft+ÁFA/2 év
4. rész: Közép Régió - TSZVI (Budapest, Szolnok, Hatvan, Balassagyarmat, Szeged, Szentes, Kecskemét,
Békéscsaba) üzemi gyűjtőhelyeken tárolt, a MÁV-START Zrt. TSZVI tevékenysége során keletkező veszélyes
és nem veszélyes hulladék átvétele, elszállítása, gyűjtése és kezelése)
Becsült mennyiség: 62.316 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
Keretösszeg: 5.264.800,-Ft+ÁFA/2 év
5. rész: Nyugati Régió - JBI (Székesfehérvár, Pécs, Dombóvár, Nagykanizsa, Szombathely, Celldömölk,
Tapolca, Zalaegerszeg, Győr) üzemi gyűjtőhelyeken tárolt, a MÁV-START Zrt. JBI tevékenysége során
keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele, elszállítása, gyűjtése és kezelése
Becsült mennyiség: 107.589 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
Keretösszeg: 12.722.000,-Ft+ÁFA/ 2 év
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6. rész: Nyugati Régió – TVSZI (Székesfehérvár, Pécs, Dombóvár, Nagykanizsa, Szombathely, Celldömölk,
Tapolca, Zalaegerszeg, Győr) üzemi gyűjtőhelyeken tárolt, a MÁV-START Zrt. TSZVI tevékenysége során
keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele, elszállítása, gyűjtése és kezelése.
Becsült mennyiség: 19.077 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
Keretösszeg: 1.539.000,-Ft+ÁFA/2 év
Opció: Az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 30%-a, Ajánlatkérőnek a keretösszeg 70%-ára van
lehívási kötelezettsége.
AK-től való átvétel keretében a hulladékok mérlegelése, szállításra való előkészítése és szállító járműre
történő felrakása, gyűjtése és kezelése a nyertes AT feladata. Az átvett hulladéknak a Ht. vonatkozó
rendelkezése szerinti dokumentálása szükséges.
A nyertes AT-nek/közreműködő alvállalkozó(i)nak a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell az
adott részhez/részekhez kapcsolódó műszaki leírásban meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK)
és legalább az adott részhez/részekhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű - hulladékra vonatkozóan a
környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására, gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó
érvényes engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását a III.1.1) pontban foglaltak szerint
kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi kapacitásra vonatkozó követelmények
összeadódnak)
A nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a KD 17. pontjában ismertetett
környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni.
AK felhívja a figyelmet, hogy a beszerzendő szolgáltatások részletes leírását a KD részét képező műszaki
leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
65908000 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
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Keleti Régió - JBI
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU321,HU323 A teljesítés helye: Debrecen, Püspökladány, Záhony, Nyíregyháza, Miskolc
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat keretösszege: 20.236.000 Ft + ÁFA/2 év
Ajánlatkérő az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.
Tájékoztató mennyiség (AK a megadott mennyiségek kapcsán semmiféle kötelezettséget nem vállal):
177.325 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
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A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez kapcsolódó műszaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább az adott részhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására,
gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását
a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi
kapacitásra vonatkozó követelmények összeadódnak)
AK elvárásait részletesen a KD II. Fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Elszállítási idő (Min. 5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 20236000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK a II.2.4.) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A keretszerződés keretösszege
nettó 20.236.000 Ft. AK a teljes keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 14.165.200 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. Az opció mértéke 30 %, azaz nettó 6.070.800 Ft.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szemport folyt.: AT-nek az összes értékelési részszempont vonatkozásában POZITÍV EGÉSZ
SZÁMBAN KELL MEGADNIA AJÁNLATÁT, 0 érték nem ajánlható meg.
II.2.1) Elnevezés:
Keleti Régió - TSZVI
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU321,HU323 A teljesítés helye: Debrecen, Nyíregyháza, Püspökladány, Záhony, Miskolc
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat keretösszege: 1.481.000 Ft + ÁFA/2 év
Ajánlatkérő az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.
Tájékoztató mennyiség(AK a megadott mennyiségek kapcsán semmiféle kötelezettséget nem vállal):
25.136 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez kapcsolódó műszaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább az adott részhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására,
gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását
a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi
kapacitásra vonatkozó követelmények összeadódnak)
A részletes leírásokat, AK elvárásait a KD II. Fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Elszállítási idő (Min. 5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1481000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK a II.2.4.) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A keretszerződés keretösszege
nettó 1.481.000 Ft. AK a teljes keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 1.036.700 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. Az opció mértéke 30 %, azaz nettó 444.300 Ft.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5.) Értékelési szempontok folyt.: AT-nek az összes értékelési részszempont vonatkozásában POZITÍV
EGÉSZ SZÁMBAN KELL MEGADNIA AJÁNLATÁT, 0 érték nem ajánlható meg.
II.2.1) Elnevezés:
Közép Régió - JBI
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU312,HU322,HU331,HU332,HU333 A teljesítés helye: Budapest, Szolnok,
Balassagyarmat, Hatvan, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Szentes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. részajánlat keretösszege: 24.665.200 Ft + ÁFA/2 év
Ajánlatkérő az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötele-zettséget.
Tájékoztató mennyiség: (AK a megadott mennyiségek kapcsán semmiféle kötelezettséget nem vállal)
186.767 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez kapcsolódó műszaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább az adott részhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására,
gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását
a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi
kapacitásra vonatkozó követelmények összeadódnak)
A részletes leírásokat, AK elvárásait a KD II. Fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Elszállítási idő (Min. 5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 24665200 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK a II.2.4.) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A keretszerződés keretösszege
nettó 24.665.200 Ft. AK a teljes keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 17.265.640 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. Az opció mértéke 30 %, azaz nettó 7.399.560 Ft.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok folyt.: AT-nek az összes értékelési részszempont vonatkozásában POZITÍV
EGÉSZ SZÁMBAN KELL MEGADNIA AJÁNLATÁT, 0 érték nem ajánlható meg.
II.2.1) Elnevezés:
Közép Régió - TSZVI
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU312,HU322,HU331,HU332,HU333 A teljesítés helye: Budapest, Szolnok,
Balassagyarmat, Hatvan, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Szentes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. részajánlat keretösszege: 5.264.800 Ft + ÁFA/2 év
Ajánlatkérő az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötele-zettséget.
Tájékoztató mennyiség (AK a megadott mennyiségek kapcsán semmiféle kötelezettséget nem vállal):
62.316 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez kapcsolódó műszaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább az adott részhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására,
gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását
a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi
kapacitásra vonatkozó követelmények összeadódnak)
A részletes leírásokat, AK elvárásait a KD II. Fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Elszállítási idő (Min. 5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 5264800 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK a II.2.4.) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A keretszerződés keretösszege
nettó 5.264.800 Ft. AK a teljes keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 3 685 360 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. Az opció mértéke 30 %, azaz nettó 1.579.440 Ft.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok folyt.: AT-nek az összes értékelési részszempont vonatkozásában POZITÍV
EGÉSZ SZÁMBAN KELL MEGADNIA AJÁNLATÁT, 0 érték nem ajánlható meg.
II.2.1) Elnevezés:
Nyugati Régió - JBI
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU233 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Pécs,
Dombóvár, Nagykanizsa, Szombathely, Celldömölk, Tapolca, Zalaegerszeg, Győr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. részajánlat keretösszege: 12.722.000 Ft + ÁFA/2 év
Ajánlatkérő az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötele-zettséget.
Tájékoztató mennyiség (AK a megadott mennyiségek kapcsán semmiféle kötelezettséget nem vállal) : 107
589 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez kapcsolódó műszaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább az adott részhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására,
gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását
a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi
kapacitásra vonatkozó követelmények összeadódnak)
A részletes leírásokat, AK elvárásait a KD II. Fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 1. Elszállítási idő (Min. 5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 12722000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK a II.2.4.) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A keretszerződés keretösszege
nettó 12.722.000 Ft. AK a teljes keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 8.905.400 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. Az opció mértéke 30 %, azaz nettó 3.816.600 Ft.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok folyt.: AT-nek az összes értékelési részszempont vonatkozásában POZITÍV
EGÉSZ SZÁMBAN KELL MEGADNIA AJÁNLATÁT, 0 érték nem ajánlható meg.
II.2.1) Elnevezés:
Nyugati Régió - TSZVI
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU233 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Pécs,
Dombóvár, Nagykanizsa, Szombathely, Celldömölk, Tapolca, Zalaegerszeg, Győr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6. részajánlat keretösszege: 1.539.000 Ft + ÁFA/2 év
Ajánlatkérő az adott részajánlatra vonatkozó keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötele-zettséget.
Tájékoztató mennyiség (AK a megadott mennyiségek kapcsán semmiféle kötelezettséget nem vállal): 19
077 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
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A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez kapcsolódó műszaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább az adott részhez kapcsolódó – tájékoztató mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított hulladékok szállítására,
gyűjtésére és/vagy kezelésére vonatkozó engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását
a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi
kapacitásra vonatkozó követelmények összeadódnak)
A részletes leírásokat, AK elvárásait a KD II. Fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Elszállítási idő (Min. 5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1539000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK a II.2.4.) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A keretszerződés keretösszege
nettó 1.539.000 Ft. AK a teljes keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 1.077.300 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. Az opció mértéke 30 %, azaz nettó 461.700 Ft.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok folyt.: AT-nek az összes értékelési részszempont vonatkozásában POZITÍV
EGÉSZ SZÁMBAN KELL MEGADNIA AJÁNLATÁT, 0 érték nem ajánlható meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
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A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok
valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)
bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k,
továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok.
Az AT továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja
szerint köteles igazolni, figyelembe véve a Rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat
is. AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásként
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)
bekezdése h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az
ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban AK köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő a 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.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Továbbá a Kbt. 63.§ (3) bekezdés és a Kbt. 74. § (1)
bekezdés rendelkezései is irányadóak.
A Kbt. 64. § (1) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben
meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz
- az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy
közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - végleges 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, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti - vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - végleges
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 4.§ (1b) és (3)
bekezdéseire, az 1. § (8) valamint a 17. § (1a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai
nyilvántartásba történő bejegyzésre von. előírás (valamennyi rész tekintetében)
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre von. előírás (valamennyi rész tekintetében):
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az adott részhez/részekhez kapcsolódó műszaki le-írásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) és legalább a műszaki leírásban meghatározott adott
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részhez/részekhez kapcsolódó – tájékoztató - mennyiségű hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi
hatóság által kiállított érvényes hulladékszállítási, gyűjtési és/vagy kezelési engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)] .
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolási mód: AK Kbt.69.§(4)
szerinti felhívására csatolandó(k) az engedély(ek) másolata(i) [Rendelet 26.§(3)], ill. az engedéllyel
való rendelkezést AK az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (http://web.okir.hu/)
nyilvántartásában is ellenőrzi.
Igazolásra vonatkozó további szabályok a KD-ban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Előzetes igazolási mód: Kbt.114.§(2) AT az ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód:
P/1. Cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét.
Az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről
nyilatkozni amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést a gazdasági szereplő
igazolni tudja.
Ha a gazdasági szereplő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben teljes
– általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele eléri az előző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben összesen
- az 1. rész tekintetében legalább nettó 20.000.000,- Ft, azaz nettó húszmillió forint értéket,
- a 2. rész tekintetében legalább nettó 1.000.000,- Ft, azaz nettó egymillió forint értéket,
- a 3. rész tekintetében legalább nettó 24.000.000,- Ft, azaz nettó huszonnégymillió forint értéket,
- a 4. rész tekintetében legalább nettó 5.000.000,- Ft, azaz nettó ötmillió forint értéket,
- az 5. rész tekintetében legalább nettó 12.000.000,- Ft, azaz nettó tizenkétmillió forint értéket,
- a 6. rész tekintetében legalább nettó 1.000.000,- Ft, azaz nettó egymillió forint értéket,
Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy amennyiben valamely ajánlattevő több
részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak
minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell
minimumkövetelményként teljesíteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az üzleti év időtartamát minden esetben kötelező megadni („év/hó/
nap – tól év/hó/nap-ig”- pontossággal).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Előzetes igazolási mód: Kbt.114.§(2) AT az ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
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Utólagos igazolási mód:
M/1.1.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember AT általi megnevezésének és képzettségének (a 11/1996.
(VII.4.) KTM rendelet 2. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelésnek) ismertetésével, melyet az EKR-ben
található űrlapok használatával kell bemutatni. A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl csatolni szükséges a
bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát
és a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát [Rendelet 21.§ (3) b]
M/1.2-M/1.3) AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezd. b) pontja és a Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (a megnevezését, képzettségének ismertetését, akik a teljesítés során
bevonásra kerülnek. (EKR-ben található űrlapok használatával). A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl
csatolni szükséges a bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának
egyszerű másolatát és a képzettséget igazoló orikat, bizonyítvány másolatát [Rendelet 21.§(3)b)]
M/2. A Rendelet 21. (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) valamennyi rész tekintetében veszélyes és/vagy nem
veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére és/vagykezelésére vonatkozó szerződésszerűen
teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a Rendelet 23. §-ának megfelelően igazolva,
minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail);
- a referenciaszolgáltatás tárgyának és mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a referencia teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti munka ellenértéke (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra
vonatkozzanak. AK. az alk. köv-nek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 év) alatt teljesített (befejezett) de legfeljebb az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az alk. köv.-nek
való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált
időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg [Rendelet 21/A.§].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból
valamennyi rész tekintetében:
M/1.1) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakembert, aki megfelel
a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § pontjában foglalt feltételeknek azzal, hogy több részre történő
ajánlattétel esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is
bemutatható.
M/1.2) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő „ADR oktatási bizonyítvány veszélyes árukat szállító
járművek vezetői részére” megnevezésű érvényes bizonyítvánnyal (39/2021 (VII.30.) ITM rendelet) vagy
ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakembert, azzal, hogy több részre történő ajánlattétel
esetében ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazolásához is bemutatható.
M/1.3) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó vagy ezzel
egyenértékű képzettséggel rendelkező szakembert, azzal, hogy több részre történő ajánlattétel esetében
ugyanaz a személy több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható. [Kbt. 65.§ (6)-(7),
(9), (12)
Az M/1.1) és M/1.3.) alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a követelmény teljesíthető
ugyanazon személy által is.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónap) egy vagy több szerződésből az alábbi referenciákkal:
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- az 1. rész tekintetében veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére
és/vagy kezelésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó, összesen 124.000 kg mennyiségű szerződésszerűen
teljesített referenciával/referenciákkal,
- a 2. rész tekintetében veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére
és/vagy kezelésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó 17.000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített
referenciával/referenciákkal,
- a 3. rész tekintetében veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére
és/vagy kezelésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó 130.000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített
referenciával/referenciákkal,
- a 4. rész tekintetében veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére
és/vagy kezelésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó 43.000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített
referenciával/referenciákkal,
- az 5. rész tekintetében veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére
és/vagy kezelésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó 75.000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített
referenciával/referenciákkal,
- a 6. rész tekintetében veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok átvételére, elszállítására, gyűjtésére
és/vagy kezelésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó 13.000 kg mennyiségű szerződésszerűen teljesített
referenciával/referenciákkal.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható. A referencia több
szerződés bemutatásával is teljesíthető. Több megajánlott rész esetében elegendő a legmagasabb
referencia követelménynek megfelelni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési- és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Kötbérek:
A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett Megrendelés nettó ellenértéke.
- késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legfeljebb a
Kötbéralap 30%-a;
- nem teljesítés esetén:
• adott megrendelés nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30%-a;
• a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést azonnali hatályú
felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a teljesítés nélkül maradt nettó szerződéses
érték 30%-a
- hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20%-a/alkalom.
AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a közbeszerzés nem európai uniós
alapokból kerül finanszírozásra)
Fizetési feltételek: AK a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott
számlá(ka)t fogadja el, az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a teljesítést igazoló okiratok
tartalmának és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással
egyenlíti ki.
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Előleget AK nem fizet. AK az adott megrendelés AK által igazolt maradéktalan, szabályszerű teljesítései
után havonta jogosult számla benyújtására. Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) bek. szerint
lehetséges. Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a Kbt. 135. § (1) bekezdésnek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja
el, az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a teljesítés igazolás tartalmának és jogszabályoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. §
(1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki
átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével – a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től
nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem
alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdései alkalmazandók.
Tekintettel a EKR szigorú karakterkorlátozására, kiegészítés a VI.3.9)További információk ponthoz: 22) AT
köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a KD 17. pontjában ismertetett környezetszennyezési
felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
A hulladékok szállítása kizárólag a megfelelő biztosítások megléte mellett, a tevékenységhez alkalmas
és megfelelő műszaki állapotban lévő gépjárművekkel, arra engedéllyel rendelkező, és ilyen járművek
vezetésére feljogosított gépjárművezetővel, kísérővel, a rakodásnál szakszemélyzet biztosítása mellett
végezhető.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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(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: 2022/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárással kapcsolatos szabályokat a Kbt. 68. §a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.9) További információk 4. pontban foglaltak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Jelen elj az EKR alkalmazásával kerül lefolyra, részl szabályok a Kbt. 40-41/C.§,
ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendben Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő
(AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.)MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.(http://
ujvilag.gov.hu) látja el Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://
nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2.Ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilat.kat) EKR-en keresztül kell benyújtani elektr
formában (amely nyil tekintetében EKR-ben űrlap áll rendre, ott a nyilt ezen űrlap használata mellett kell
benyújtani)
3.Ajánlatnak valamennyi rész tekben tartalmaznia kell:
a.felolvasólapot ((EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszer ajánlati
elemeket:Összesített ajánlati árat (nettó HUF),Elszállítási idő (Min.5 naptári nap–max. 10 naptári nap))
b.árrészletező táblázatot (KD-ben fogl szerint)
c.AT Kbt. 66.§(2) szerinti nyilt (EKR űrlap kitöltvel)
d.AT alvállkal érintett részekről és már ismert alvállkról, ill. az alk igban részt vevő személyekről/szervezetekről
szóló nyilt (nemleges nyilt is) [Kbt. 66.§(6), 65.§(7)-(EKR űrlap kitöltésével)
közös ajánlattétel esetén együttműk megállapodást [Kbt. 35.§], amennyiben a megállapodás nem tartalmazza, a
Kbt. 35.§(2a) bek szerinti meghatt tartalmazó okiratot; EKR-ben elektr űrlap benyújtásával teendő nyilkat a közös
AT-k/kap nyújtók képviseletében az erre meghat AT teszi meg (a más nevében tett nyilatk megtételére meghat
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felel azért, hogy a meghatnak és a számára rendre bocsátott nyiloknak/adatoknak az általa elektr megtett nyilok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35.§(6) szerinti egyetemleges felelősségét)
e.AT (alváll/kap nyújtó) aláírási címpéldányát/ a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd v kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást; ev/term szem esetében az aláírásképet tart dok; a
KD-ban rögzített formában és tartalommal
f.cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem
elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
g.AT-nak (űrlapon) a Kbt. 67.§(4) bek. szerint is nyilatkoznia kell
h.AT nyilát a II.1.4) p. szerinti felelősségbizt szerz szerzköt időpontjára történő megkötéséről/kiterjesztéséről és
hatidőre történő rendre bocsról (EKR űrlap kitöltésével)
i.Amennyiben nem AT saját telephelyén történik a hulladékkezelés, AT-nak rendelkeznie kell - az érvényes
engedéllyel rendelkező - kezelő által AT részére kiállított befogadó nyiltal/nyilkal.(KD-ban rögzített formában
és tartalommal)4.AK valamennyi rész tekben a legjobb ár-érték arányértékelési szempontrendszer szerint
értékeli az ajánlatokat. Pont: 0-10 között. Az „Ár” érték rszempont esetén fordított arányosítás kerül alkra, az
elszállítási idő „Minőségi kritérium” (min. 5 naptári nap, max. 10 naptári nap) rszempont tekintetében két
szélső érték közti megajánlásra javasolt arányosítás módsz alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelés
módszerét részl a KD tartalmazza.5.A Kbt. 81.§ 5) bek alapján a bírálatra az ajánlatok értékelését követően kerül
sor.6.Kieg táj. iránti igény (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül 7.AK a minősített AT-k jegyzéke
tekintetében meghathoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alk feltételeit, azok igazolását
(III.1.3) pont) [321/2015.(X.30.) Kr. 30.§(4)] 8.Üzleti titokra vonatkozó rendelk a Kbt. 44.§ szerint - űrlap 9.AK a
szerz telj érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szerv(projekttársaság) létrehozását
[Kbt. 35.§(9)] 10.Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.11.Valamennyi időp/hatidő a
közép-európai idő (CET) szerint 12.Az eljárást megind felhívban nem szab kérdések vonban a Kbt.,a Ptk. és a
424/2017.(XII.19.) Korm. rend előírásai.13.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) pban foglalt eredménytelenségi
okot [Kbt. 75.§ (6)] 14.Tekintettel a 2016/679 EU rendben foglaltakra, valamint a 2011.évi CXII. tv von előírásaira,
a MÁV-START Zrt. kapcs adatkezelési táj az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/
adatkezelesi-tajekoztatok14.AK által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kómár Márta
(Lajs.szám:00341)15.A IV.2.5-os pont kapcsán AK 1 hónap alatt 30 napot ért16.AK felhívja tov a figyelmet, hogy
az ATnek az ajánlatukban nyil kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 3.§(1) bek 1.pban foglaltak
alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Amennyiben AT nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata
a Kbt. 73.§(1) bek e) p alapján érvénytelennek minősül.17.AK a 321/2015.(X.30.) Korm. rend 30.§ 4) bek szerint
tájaz ATket, hogy jelen közbesz eljárásban az alk minköv.ket –P/1. és az M/.1.; M/2. alk.feltétel tekintetébenszigorúbban hat meg a minősített ATk jegyzékébe kerülés kövhez képest, ezért a minősített ATknek is igazolniuk
kell a szerz teljre való alkalmasságukat.18.Felhív és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az
irányadók.19.AK a Kbt. 71.§(6) bekt azzal alkalmazza, hogy AK a HP során benyújtott, új GSZ tekintetében a HP ált
szab szerint AK nem korl és nem zárja ki új GSZre von HPt.20.AK jelen felhív II.2.7) pban fogl kiegként alábbiakat
közli:Szerz időtart: A Szerz a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatba és szerzből eredő kötelezettségek
maradéktalan teljvel, ill a szerzben rögz esetekben szűnik meg. A Szerz alapján Megrend legfeljebb a Szerz hatba
léptől szám 24 hónapig jogt megrend leadra. A hatidőben leadott megrendket Váll köteles telj.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Novajidrány Község Önkormányzata (16677/2022)
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: Novajidrány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348434205
Postai cím: Kossuth U. 111.
Város: Novajidrány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süvegesné Sarlay Zsuzsanna
Telefon: +36 46462101
E-mail: titkarsag@novajidrany.hu
Fax: +36 46462101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001164112022/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/EKR001164112022/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:
Árpád utcai ingatlanok csapadékvíz elvezetése
Hivatkozási szám: EKR001164112022
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:
Novajidrány, Árpád utcai ingatlanok csapadékvíz elvezetése kapcsán épül: Épül összesen: 1375,0 fm
csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek: KV 30/200 512,0 fm
Beton átereszek: 15,0 m O 40 beton áteresz 150,0 m O 30 beton áteresz 11,0 m O 50 beton áteresz 685,0 m
O 80 beton csatorna 66 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 1 db 1,50x1,6x1,9 vb. hordalékfogó akna 17 db O100 monolit vb. akna 5,0 m3 szárazon
rakott kőszórásos medervédelem
C-1-0-0 jelű csatorna: 401,0 m,
15,0 m DN400 KG-PVC csatorna,
380,0 m földmeder
3,0 m Ø60-as betoncsatorna
1 db 3,0x1,6x2,0m monolit vb. hordalékfogó akna
C-1-1-0 jelű csatorna: 27,0 m, ebből:
27,0 földmeder (b=0,3m, h=0,5m, ρ=1:1,5)
C-2-0-0 jelű csatorna: 100,0 m,
100,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
25,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
C-2-1-0 jelű csatorna: 235,0 m,
235,0 KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
55,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
C-2-2-0 jelű csatorna: 111,0 m,
101,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
10,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt árok,
30,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
10,0 m KVF 40-as kapubejáró fedlap „A” teherbírású
C-2-2-1 jelű csatorna: 235,0 m,
235,0 KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
55,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
C-3-0-0 jelű csatorna: 276,0 m, ebből:
266,0 m D316 KPE csapadékvíz nyomóvezeték,
1 db csapadékvíz átemelő berendezés medervédelem (6,0 fm betonba rakott mederlap burkolat 4,0
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fm szárazon rakott terméskő)
Csapadékvíz átemelő berendezés kerül megépítésre a 88 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon,
melybe beépítésre kerül 2 db KONTROLL KC-40.46.250 tip. szivattyú. A Vizsolyi út Novajidrány
belterületi határa, valamint a Mélyvölgyi-árok közötti szakasza mentén a 88 hrsz-ú ingatlanon
kiépítésre kerül 266 fm D316 KPE P 10 csapadékvíz nyomóvezeték.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egy helyszínen valósul meg,
egy építési engedély alapján, egy funkcionális-múszaki egységet képez, ezért a kivitelezés
részekre bontása nem indokolt, illetóleg nem is lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Árpád utcai ingatlanok csapadékvíz elvezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Novajidrány, Árpád út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Novajidrány, Árpád utcai ingatlanok csapadékvíz elvezetése kapcsán épül: Épül összesen: 1375,0 fm
csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek: KV 30/200 512,0 fm
Beton átereszek: 15,0 m O 40 beton áteresz 150,0 m O 30 beton áteresz 11,0 m O 50 beton áteresz 685,0 m
O 80 beton csatorna 66 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 1 db 1,50x1,6x1,9 vb. hordalékfogó akna 17 db O100 monolit vb. akna 5,0 m3 szárazon
rakott kőszórásos medervédelem
C-1-0-0 jelű csatorna: 401,0 m,
15,0 m DN400 KG-PVC csatorna,
380,0 m földmeder
3,0 m Ø60-as betoncsatorna
1 db 3,0x1,6x2,0m monolit vb. hordalékfogó akna
C-1-1-0 jelű csatorna: 27,0 m, ebből:
27,0 földmeder (b=0,3m, h=0,5m, ρ=1:1,5)
C-2-0-0 jelű csatorna: 100,0 m,
100,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
25,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
C-2-1-0 jelű csatorna: 235,0 m,
235,0 KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
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55,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
C-2-2-0 jelű csatorna: 111,0 m,
101,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
10,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt árok,
30,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
10,0 m KVF 40-as kapubejáró fedlap „A” teherbírású
C-2-2-1 jelű csatorna: 235,0 m,
235,0 KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
55,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
C-3-0-0 jelű csatorna: 276,0 m, ebből:
266,0 m D316 KPE csapadékvíz nyomóvezeték,
1 db csapadékvíz átemelő berendezés medervédelem (6,0 fm betonba rakott mederlap burkolat 4,0
fm szárazon rakott terméskő)
Csapadékvíz átemelő berendezés kerül megépítésre a 88 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon,
melybe beépítésre kerül 2 db KONTROLL KC-40.46.250 tip. vagy azzal egyenértékű szivattyú. A Vizsolyi út
Novajidrány
belterületi határa, valamint a Mélyvölgyi-árok közötti szakasza mentén a 88 hrsz-ú ingatlanon
kiépítésre kerül 266 fm D316 KPE P 10 csapadékvíz nyomóvezeték.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/
projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt) 1
2 Többlet jótállás időtartama (min. 24, max. 60 hónap) 1
3 ISO 14001 vagy egyenértékű környezetirányítási rendszer alkalmazása (igen/nem) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00098
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) pontja szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérónek
ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevót, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság
igazolásában részt vevó szervezetet, aki a) a felhívásban előírt kizáró okok [ Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)-k) és m) pontja] hatálya alá tartozik; b) részéról a kizáró ok az eljárás során kóvetkezett be.
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkéró kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevót,
aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevót, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani
[Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. A
Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 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. A Korm. rendelet 17.§
(2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott esetben
az alkalmassági kóvetelményekre vonatkozóan a kózbeszerzés megkezdését megelózóen
kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerinti
elóírás alapján. Ajánlattevó a Kbt. 64. §-a alapján élhet az óntisztázás lehetóségével a
kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a gazdasági szereplónek
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdése adott esetben
szintén alkalmazandó.
A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az igazolás(oka)t már az ajánlatban nyújtsák
be az ajánlattevők.
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:
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. 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.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 23.§
által hivatkozott 22.§ ( 3) bekezdése alapján szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott
igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi
adatokat: " az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél
megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az
elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt
feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap)
megjelölésével; " a teljesítés helye; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.
A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az igazolás(oka)t már az ajánlatban nyújtsák
be az ajánlattevők.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az
ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben legalább 900 méter csapadékvízelvezető rendszer építésére/kivitelezésére/felújítására
vonatkozó referenciával, amelynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
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 Ptk. Hatodik Kónyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkéró a nyertes ajánlattevóvel
kótendó szerzódésben az alábbi szerzódést megerósító biztosítékokat és egyéb
szerzódési biztosítékokat kóti ki: - késedelmi kótbér - meghiúsulási kótbér Késedelmi
kótbér (Ptk. 6:186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendó késedelmi kótbér mértéke
a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 0,5%-a / naptári nap, melynek maximális mértéke
a szerzódéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kótbér eléri a maximumát, úgy
Ajánlatkéró jogosult a szerzódést azonnali hatállyal felmondani, illetóleg a szerzódéstól
elállni. Meghiúsulási kótbér (Ptk. 6:186.§): Megrendeló a szerzódés teljesítésének
elmaradása esetére meghiúsulási kótbért kót ki. A meghiúsulási kótbér mértéke a nettó
vállalkozói díj 20%-a, melyet Ajánlatkéró értesítésére, 15 napon belúl kell Vállalkozónak
megfizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkéró az ellenértéket a szabályszerúen kiállított és igazolt számla ellenében a
szerzódésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést kóvetóen a Kbt. 135.
§ (1) és (3) továbbá (6)-(7) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában ,
illetóleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezói
és mérnóki szolgáltatások kózbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 30. §-32/A.§-ában elóírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték
kifizetése uniós támogatási forrásból tórténik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás
(kózvetlen ajánlatkérói kifizetés).
Előlegszámla: az ellenérték legfeljebb 30%-ának megfelelő összeg
1. részszámla: legalább 15%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
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2. részszámla: legalább 40%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
3. részszámla: legalább 60%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
4. részszámla: legalább 80%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.
Az előlegszámlával a részszámlákban kell elszámolni.
A részletes finanszírozási feltételeket karakterkorlát miatt a szerzódés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, illetőleg kizárja közös ajánlattevők részéről gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevőnek minimum 6 fő hátrányos helyzetű lakost kell bevonnia az építési beruházás
megvalósítása során a szerződés teljesítésébe. Megrendelő hátrányos helyzetű munkavállalónak tekinti a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B.§ (4) bekezdés
1. a)-f) vagy 2. pontja szerinti valamely feltételnek megfelelő munkavállalót. A munkavállalókra vonatkozó
kimutatást, a foglalkoztatási jogviszonyuk bemutatását Megrendelő kérését követő munkanapon be kell
mutatni, illetőleg másolatban át kell adni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszeren
belül történik.
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001164112022/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm.
rendelet 15.§-a.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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.
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Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
a fedezet a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00098 azonosító számú, Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések Novajidrányban elnevezésű pályázati forrásból kívánja megvalósítani.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat szerinti ellenérték meghaladja a jelenleg rendekezésre álló fedezetet,
úgy Ajánlatkérő támogatási igény módosítást kíván benyújtani, és annak elbírálásának függvényében
fogja a beruházást megvalósítani. Ezen feltételt Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben felfüggesztő
feltételként is előírja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 300.000 HUF
A befizetés helye: ajánlatkérő számlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 54600205-10012167
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel (az igazolás tartalmára vonatkozó előírásokat karakterkorlát miatt a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza).
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
ajánlati ár: fordított arányosítás; szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás; jótállás: arányosítás a
legkedvezőbb érték megadásával; tanúsítvány: pontkiosztás (karakterkorlát miatt a módszerek részletes
ismertetése a dokumentációban)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerúló
ósszes kóltséget, kockázatot Ajánlattevó viseli. 2. Kózós ajánlattétel esetén a kózós ajánlattevók
kótelesek maguk kózúl egy, a kózbeszerzési eljárásban a kózós ajánlattevók nevében eljárni
jogosult képviselót megjelólni. A kózós ajánlattevók egyúttmúkódési megállapodását az
ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a kózós ajánlattevók
képviseletére jogosult gazdasági szerepló ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendó nyilatkozatok megtételekor az egyes kózós ajánlattevók képviseletében eljárhat. 3.
Ajánlatkéró a kózós ajánlatot tevó nyerteseknek nem kóti ki, illetóleg kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság). 4. A kózbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi
határidó kózép-európai ( CET) idó szerint értendó. 5. A kúlónbózó devizák forintra tórténó
átszámításával ósszefúggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti
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Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szerepló, nem magyar
forintban megadott ósszegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell
csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvú dokumentum kerúl
becsatolásra, az ajánlattevó kóteles annak ajánlattevó általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.
7. Ajánlatkéró a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben
elóírt teljes kórú felelósségbiztosítás mértéke legalább 50 millió Ft/év és legalább 15 millió Ft/
káresemény. A felelósségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevó feladata. Az elóírt
felelósségbiztosítást a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül kell csatolni. 9. Ajánlatkéró
felhívja ajánlattevó figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai
ajánlat benyújtása kótelezó. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai
ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes kóltségvetés ( szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá
e mellett a kiadott szerkeszthetó formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 10. Az értékelési szempontokra kiosztható
pontszám: 0-100. A pontszámok kiosztásának módszertanát karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza. 11. Ajánlatkérő külön helyszíni bejárást nem tart. 12. Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. 13. A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő először az
ajánlatok értékelését, majd az értékelési sorrend alapján csak az első helyezett ajánlatának bírálatát végzi el.
14. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg (III.1.3.).15. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 16. FAKSZ: dr.
Kovács Péter (lajstromszám: 00628).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Paks Város Önkormányzata (15538/2022)
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 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.
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/EKR000967222022/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/EKR000967222022/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, Településrészi közösségi terek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000967222022
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:
• 1. részajánlati kör: Gyapai közösségi ház felújítása
Vizesblokkok és kazán helyiség felújítása, akadálymentes illemhely kialakítása:
• Padló szerkezetek bontása, és új padló rétegrendek építése greslap burkolattal;6,32 nm
• Nyílászárók cseréje 8 db
• Új gipszkarton válaszfalak építése;9,25 nm
• Álmennyezet készítése;8,8 nm
• Vakolatjavítások, pótlások készítése;
• Teljes felület glettelése, és diszperziós falfestése;72,39 nm
• Villamos hálózat fejlesztése, felújítása, elektromos vezetékek cseréje, energiatakarékos lámpatestek,
kapcsolók, aljzatok elhelyezése; 1 egység
• Vizesblokkok gépészeti rendszerének felújítása, új szaniterek, gépészeti berendezések beépítése 2
egység
• 2. részajánlati kör: Biritói közösségi ház felújítása
• A közösségi ház épületében felújításra kerül a rendezvényterem padlóburkolata (110 nm) és az épület
teljes villamos hálózata.
• A vizesblokkok belső átalakítása során új, akadálymentes illemhely kerül kialakításra, mely egyben a női
WC-mosdó helyiség funkciót is betölti.
• A kialakításra kerülő új vizesblokk helyiségek új falburkolatot és új padlóburkolatot kapnak, a férfi WCmosdó helyiségben új, szerelt jellegű WC-kabinrendszer készül.
• Megújul az épület belső gépészeti rendszere és villamos hálózata, új vizes berendezési tárgyak, szaniterek
kerülnek felhelyezésre.
• A projektarányos akadálymentesítés keretében 1 db új akadálymentes parkoló létesítése, az épületek
akadálymentes megközelíthetőségének kiépítése is megvalósul.
• Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében 1 db mobil indukciós hurok is beszerzésre kerül.
• 3. részajánlati kör: Cseresznyési közösségi ház fejlesztése
A Közösségi ház udvarán 1 db új kültéri, nyitott pavilon épület, és a hozzá kapcsolódó, azonos léptékű
vizesblokk épület építése, továbbá 1 db tűzrakó hely kialakítása valósul meg.
A projektarányos akadálymentesítés keretében1 db új akadálymentes parkoló, új akadálymentes járda és
1 db akadálymentes illemhely kialakítására is sor kerül, mely egyben a női WC-mosdó helyiség funkciót is
betölti.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
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A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban
szereplők szerint.
Általános észrevételek a tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó pontosítások,
előírások, elvárások valamennyi részajánlati kör esetében:
1. Az Ajánlattevő az ajánlat készítése előtt feltétlenül ellenőrizze a kivitelezés helyszíneit és azok közvetlen
környezetét, ennek ismeretében adja meg ajánlatát.
2. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és
biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a
munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait.
3. A Kivitelező köteles a felvonulási, építési/munkaterületen az ideiglenes vízelvezetésről folyamatosan
gondoskodni. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell.
4. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer,
mobil WC, stb.) biztosítása.
5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület szükséges mértékű elkorlátozásáról (szalag, mobil
korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint
esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről a Kivitelező feladata gondoskodni.
6. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés
időtartalma alatt igénybe vett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
7. A Kivitelező felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel, felújítással nem érintett építményekben/
építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan sem.
8. Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a kivitelezési munkák megkezdése előtt – a műszaki
ellenőr jóváhagyásával – úgy kell megválasztani, hogy az a kivitelezéssel nem érintett építményrészekben,
szerkezetekben és a környező építmény(ek)ben se okozzon károsodást.
9. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiségét, a villamos energia mennyiség biztosítása
a kivitelező/nyertes ajánlattevő feladata. Amennyiben a rendelkezésre álló víz és villamos energia
mennyisége nem elegendő, úgy a Kivitelezőnek kell saját költségén a szükséges víz és villamos energia
ellátást biztosítania.
10. Felek rögzítik, hogy Kivitelező a térkövek, szegélyelemek méretre szabását csak vágással (gérbe
vágással) végezheti.
11. A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, gépészeti és
villamos berendezésekről, a munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről a Kivitelezőnek
saját költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb
a munkaterület átadásakor át kell adni a Megrendelőnek, az alábbiak szerint: az építéssel érintett
ingatlanokról, az ingatlanon lévő építményekről, kerítésekről, zöldfelületről, fákról stb.
12. Az 1. részajánlati kör esetében a munkaterületen a kivitelezéssel egy időben a Kivitelező által végzett
munkákon kívül harmadik fél is végezhet munkákat.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Gyapai közösségi ház felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék

45262522-6
45262650-2
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks-Gyapa, Kanacsi u., hrsz. 0863/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 1. részajánlati kör: Gyapai közösségi ház felújítása
Vizesblokkok és kazán helyiség felújítása, akadálymentes illemhely kialakítása:
• Padló szerkezetek bontása, és új padló rétegrendek építése greslap burkolattal;6,32 nm
• Nyílászárók cseréje 8 db
• Új gipszkarton válaszfalak építése;9,25 nm
• Álmennyezet készítése;8,8 nm
• Vakolatjavítások, pótlások készítése;
• Teljes felület glettelése, és diszperziós falfestése;72,39 nm
• Villamos hálózat fejlesztése, felújítása, elektromos vezetékek cseréje, energiatakarékos lámpatestek,
kapcsolók, aljzatok elhelyezése; 1 egység
• Vizesblokkok gépészeti rendszerének felújítása, új szaniterek, gépészeti berendezések beépítése 2
egység
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, 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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházás egészére vállalt jótállás idő (hó) (min. 36 hónap - értékelési max.
60 hónap) 15
2 2.Az M.2.1.pontban bemutatott személyi állománynak az alkalmasságnál előírtat meghaladó,épületek
kivitelezése és/vagy felújítása során szerzett szakmai gyakorlati ideje(hó)(min.0-értékelési max.36hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Ajánlati ár (5% tartalékkerettel 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840
II.2.13) További információ
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5) - (8), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény;
- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1);
- 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
II.2.1) Elnevezés:
Biritói közösségi ház felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9
45262522-6
45262650-2
45310000-3
45330000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks. Biritó, Orgona utca, hrsz. 0269/61.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlati kör: Biritói közösségi ház felújítása:
• A közösségi ház épületében felújításra kerül a rendezvényterem padlóburkolata (110 nm) és az épület
teljes villamos hálózata.
• A vizesblokkok belső átalakítása során új, akadálymentes illemhely kerül kialakításra, mely egyben a női
WC-mosdó helyiség funkciót is betölti.
• A kialakításra kerülő új vizesblokk helyiségek új falburkolatot és új padlóburkolatot kapnak, a férfi WCmosdó helyiségben új, szerelt jellegű WC-kabinrendszer készül.
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• Megújul az épület belső gépészeti rendszere és villamos hálózata, új vizes berendezési tárgyak, szaniterek
kerülnek felhelyezésre.
• A projektarányos akadálymentesítés keretében 1 db új akadálymentes parkoló létesítése, az épületek
akadálymentes megközelíthetőségének kiépítése is megvalósul.
• Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében 1 db mobil indukciós hurok is beszerzésre kerül.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, 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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházás egészére vállalt jótállás idő (hó) (min. 36 hónap - értékelési max.
60 hónap) 15
2 2.Az M.2.1.pontban bemutatott személyi állománynak az alkalmasságnál előírtat meghaladó, épületek
kivitelezése és/vagy felújítása során szerzett szakmai gyakorlati ideje(hó)(min.0-értékelési max.36hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Ajánlati ár (5% tartalékkerettel 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840
II.2.13) További információ
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5) - (8), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény;
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- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1);
- 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
II.2.1) Elnevezés:
Cseresznyési közösségi ház fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9
45262522-6
45262650-2
45310000-3

45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks-Cseresznyéspuszta, hrsz. 10525/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. részajánlati kör: Cseresznyési közösségi ház fejlesztése
A Közösségi ház udvarán 1 db új kültéri, nyitott pavilon épület, és a hozzá kapcsolódó, azonos léptékű
vizesblokk épület építése, továbbá 1 db tűzrakó hely kialakítása valósul meg.
A projektarányos akadálymentesítés keretében1 db új akadálymentes parkoló, új akadálymentes járda és
1 db akadálymentes illemhely kialakítására is sor kerül, mely egyben a női WC-mosdó helyiség funkciót is
betölti.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, 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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházás egészére vállalt jótállás idő (hó) (min. 36 hónap - értékelési max.
60 hónap) 15
2 2.Az M.2.1.pontban bemutatott személyi állománynak az alkalmasságnál előírtat meghaladó, épületek
kivitelezése és/vagy felújítása során szerzett szakmai gyakorlati ideje(hó)(min.0-értékelési max.36hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Ajánlati ár (5% tartalékkerettel 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
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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: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840
II.2.13) További információ
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5) - (8), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény;
- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1);
- 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
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 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatban, egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (EKR
ŰRLAP), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint kell igazolnia.
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 (EKR ŰRLAP), vagy a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
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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 a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás
lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi
letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani az ajánlatba.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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
ajánlatában köteles benyújtani valamennyi részajánlati körben:
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Abban az esetben, ha az ajánlattevő több részajánlati körben is ajánlatot kíván tenni, az alkalmassági
feltételeknek elegendő egyszer megfelelnie!
M.1) A 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítéseit.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.
(321/2015. (X.30.) Kr. 23. §)
A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal),
c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás a teljesítés
oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, fel kell
tüntetni az igazolást benyújtó általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban.
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 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, be kell mutatni azoknak a
szakembernek a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és ennek keretében be kell nyújtani a „Nyilatkozat
bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAPOT is.
M.2.1) pontra jelölt szakember esetében:
A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az értékelési szemponthoz
kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen
(mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns
többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Csatolni kell az ajánlathoz a szakember bemutatását, és a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot az
értékelési szempontnál előírtak szerinti tartalommal.M.2.2-M.2.3) pontokra jelölt szakemberek esetében:
a) Amennyiben a szakember(ek) már szerepel(nek) a névjegyzékben, az önéletrajz tartalmazza: a
szakember adatait (név, lakcíme) a jogosultság megszerzésének (azaz a névjegyzékbe vételének)
időpontját, (év/hó/nap megjelöléssel), a nyilvántartó kamara megnevezését és a kamarai nyilvántartási
számot.
b) Amennyiben a szakember(ek) még nem szerepel(nek) a névjegyzékben Az önéletrajzban a
szakmai gyakorlati idő bemutatásánál meg kell adni: a szakember adatait (név, lakcíme) a szükséges
végzettség megnevezését (és a végzettség meglétét igazolni kell) továbbá meg kell adni a végzettség
megszerzésének időpontját, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 11.§ (1) bekezdése szerinti, a jogosultság
megszerzéséhez szükséges, az alkalmasságnál előírtakat alátámasztó gyakorlati időt, a szakmai gyakorlat
alapjául szolgáló projektek/beruházások pontos megnevezését és helyszínét, a szakmai gyakorlat
megszerzésének helyét (munkáltató/megbízó nevét és székhelyét, akinek a megbízásából a szakember
az adott feladatokat ellátta), a szakmai gyakorlati idő bemutatását (a szakember szakmai tapasztalatának
kezdő és befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) a szakember által ellátott pozíció,
feladatkör megnevezését is..
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, 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 helyének pontos megjelölését is
köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése is.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi részajánlati körben:
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett, legalább 1 db épület építésére és/
vagy felújítására vonatkozó referenciával.
Épület alatt az Ajánlatkérő az alábbiakat érti: emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés céljából.
Az M.1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek több referenciával is meg lehet felelni!
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1) MV-É/MV-É-R (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy
olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel
és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek részletes szabályairól
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 11.§ (1) szerinti gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2) MV-ÉG/MV-ÉG-R (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel,
vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek részletes
szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 11.§ (1) szerinti gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3) MV-ÉV/MV-ÉV-R (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy
olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel
és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek részletes szabályairól
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 11.§ (1) szerinti gyakorlati idővel rendelkezik.
Az M.2.1-M.2.2-M.2.3 pontokban foglalt alkalmassági követelmény keretében megnevezett szakemberek
több alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében is megjelölhetők.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlati körben:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít, úgy a tartalékkeret és az Áfa
nélküli nettó vállalkozói díjának a 0,1 %/naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a
kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér megfizetése
nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól.
Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, az Ajánlatkérő további 10 napos póthatáridőt tűz.
Ezt követően, ha a Kivitelező továbbra is késedelemben van, és/vagy a késedelemi kötbér összege eléri
a késedelmi kötbér maximumát, az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon,
vagy ha annak jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azt felmondja, vagy késedelmi kötbér felszámolása
mellett a szerződésszerű teljesítésre tartson igényt.
A késedelmi kötbér maximum összege, a tartalékkeret és az Áfa nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Kötbérterhes határidő: A hiba is hiánymentes átadásra megadott határidő, azaz a teljesítési határidő + a
műszaki átadás átvételi eljárás időtartama (5 nap+ 15 nap)
Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret és az Áfa nélküli nettó vállalkozói díj 30%-a.
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Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
A Kivitelező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Jótállás: Az Ajánlattevő köteles a teljes beruházásra egységes jótállást vállalni. Az Ajánlatkérő előírja a
minimum 36 hónap jótállási idő és a kötelező alkalmassági idő - a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező
jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet - mint
szavatossági idő, jogszabályban rögzített minimumának vállalását.
Értékelési résszempont a teljes beruházásra vállalt jótállási idő.
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az
időpontja.
Jótállás idejére szóló biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A
Kivitelező a jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint jótállási biztosítékot nyújt a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában
a vállalt jótállási időre (okirati forma esetén további 45 napig), amelynek összege: a tartalékkeret és az
Áfa nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a
feltétele.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati kör tekintetében:
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból,
utófinanszírozással a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840 azonosítószámú elnyert támogatásából, valamint
saját forrásból biztosított. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A
támogatáson felüli részt az ajánlatkérő saját forrásból fizeti meg. Ajánlatkérő ugyanakkor fenntartja
magának a jogot, hogy az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítsa,
amennyiben rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg
igénybevételét biztosítja (Kbt. 135.§ (8). bek. alapján) Az előleg a részszámlából kerül levonásra.
Az 10 % előleget az ajánlattevő - az előlegbekérő okiratok benyújtásával - igényelheti az Ajánlatkérőnél. Az
Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek
hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az ajánlattevő köteles
haladéktalanul a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni. Az
előleg jóváhagyott összegét az Ajánlatkérő az előlegbekérő okiratok kézhezvételétől számított 5 napon
belül, de legkésőbb az építési munkaterület átadásától számított 15 napon belül folyósítja, az Ajánlattevő
részére.
Az Ajánlattevő - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla (50%-os pénzügyi készültségnek megfelelő
műszaki készültségnél), és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és a végleges
megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása után) a végszámla benyújtására jogosult.
A jótállás idejére szóló biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a feltétele.
A részszámla összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján
kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan
megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Jelen építési beruházások nem építési engedélykötelesek!
A számla banki átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Ha a nyertes
ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a teljesítés során, akkor ettől eltérően, a 322/2015. (X.30.) Korm.
rend. 32/A. § -ában foglaltak szerint kerül sor a kifizetésre. Az Ajánlatkérő késedelme esetén az Ajánlattevő
a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányra tarthat
igényt.
Az Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet határoz meg, ami nem illeti meg automatikusan az a vállalkozót (a
részletes feltételeket a kivitelezési szerződés tartalmazza).
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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.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet létrehozását, és nem is
engedélyezi.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
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.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
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VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1:Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] x (Pmax
− Pmin) + Pmin, 2:Egyenes arányosítás P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin, 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
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1./ Az ajánlatnak tartalmazni kell felolvasólapot (Kbt. 66. (5) bek.) (EKR ŰRLAP),
2./ Az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni: (EKR ŰRLAPOK)
- nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról,
- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint,
- nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bek. szerint,
- nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
(a Kbt. 67.§ (4) bek. szerint),
- nyilatkozat folyamatba lévő változásbejegyzési eljárásról (és amennyiben van, úgy akkor a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása
szükséges).
- nyilatkozat az alkalmasságnál bemutatott szakemberekről,
- nyilatkozat más szervezet kapacitásainak igénybevételére vonatkozóan (a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakra).
3./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt
tartalommal. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó
szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése 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.
4./ A hiánypótlások az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat és csak egy alkalommal
rendel el újabb hiánypótlást.
5./ A nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a beruházásra vonatkozóan az alábbi biztosítással: Az építésszerelés biztosítási fedezetnek (C.A.R.) ki kell terjednie a beruházás szerződés szerinti, ÁFA nélküli nettó összeggel
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a dologi károk fedezetére (C.A.R. biztosítás I. fejezet), továbbá ki kell terjedjen a beruházási főösszeg 5%-át elérő
többletköltség biztosítási fedezetre is.
A felelősség biztosítási fedezet (II. fejezet) esetében az általános kártérítési limit:
1. részajánlati kör esetében: legalább 22 MFt legyen káreseményenként;
2. részajánlati kör esetében: legalább 19 MFt legyen káreseményenként;
3. részajánlati kör esetében: legalább 26 MFt legyen káreseményenként.
Jelen fedezet ki kell terjedjen dologi és személyi károkra egyaránt.
Ennek igazolása a szerződés megkötésének a feltétele. Részletes feltételeket lásd az egyéb közbeszerzési
dokumentumban. A felelősségbiztosítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell.
6./ Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
7./ Szakmai ajánlatként csatolni kell az árazott költségvetést nem módosítható pl: PDF formátumban, és ezzel
egyező tartalommal, módosítható formátumban is, eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó!
8./ Az Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bek-t, és az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el. Erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb (adott esetben az azt követő legkedvezőbb)
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina, FAKSZ00235; Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2.
deakugyvediiroda@tolna.net
10./ 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.
11./ Szerződéskötési feltétel:
a) A nyertes Ajánlattevőnek a tárgyi beruházásra vonatkozóan, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
előírtak szerinti All Risk típusú biztosítással kell rendelkeznie.
b) Az M.2 pontban bemutatott szakembereknek szerepelnie kell a szakmai kamarai névjegyzékében.
Ha a nyertes nem igazolja szerződéskötésig a fentiek a) - b) pontokban foglaltak teljesülését, az ajánlatkérő úgy
tekinti, hogy visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést,
amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
12./ A kivitelezési munkák teljesítési határideje valamennyi részajánlati körben: a munkaterület átadásától
számított 120 nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap.
13./ Ajánlatkérő biztosítja a helyszín megtekintésének a lehetőségét. A bejáráson csak a helyszín megtekintésére
kerül sor, kérdésekre az ajánlatkérő a helyszínen nem válaszol. A kérdések tekintetében a kiegészítő tájékoztatásra
irányadó szabályokat kell alkalmazni.
1. részajánlati kör tekintetében:
2022. augusztus 11 napján 10.00 óra. A gyülekezés helyszíne: Paks-Gyapa, Kanacsi u., hrsz. 0863/5.
2. részajánlati kör tekintetében:
2022. augusztus 11 napján 11.00 óra. A gyülekezés helyszíne: Paks. Biritó, Orgona utca, hrsz. 0269/61.
3. részajánlati kör tekintetében:
2022. augusztus 11 napján 12.00 óra. A gyülekezés helyszíne: Paks-Cseresznyéspuszta, hrsz. 10525/4.
14./ Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia (referenciák).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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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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Pécsi Tudományegyetem (16474/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Boglárka
Telefon: +36 301866605
E-mail: bosnyak.boglarka@pte.hu
Fax: +36 72501671
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001134012022/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/EKR001134012022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
PTE MIK ÉMI belső térsor kialakítás-kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001134012022
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:
689,84 m2 belső alapterületű épületrész felújítása, az alábbiak szerint:
Építészet: Válaszfalak és aljzatok bontása és alaprajz szerinti építése szociális blokkokban, iroda és labor
területen, üvegfalak és mobilfalak kiépítése
Belső nyílászárók bontása és az alaprajz szerinti minőségű nyílászárók beépítése szociális blokkokban,
iroda és labor területen szükség szerint belső árnyékolás kialakításával és beépített konyhabútorok
Padló és csempeburkolatok bontása és újraépítése az alaprajzon meghatározott minőségben
Álmennyezetek bontása és új álmennyezetek építése
Felületképzés
Épületgépészet: légtechnika kiépítése, fűtési rendszer korszerűsítése, átépítése termosztatikus szelepekkel
felszerelt radiátorokkal, hőközpontra kötve, víz-szennyvíz vezetékrendszer átalakítása, új rendszer
kiépítése, a PTE Campusban lévő minőségi berendezésekkel
Erősáramú elektromos rendszer kiépítése a belső laborsor tartalékenergiáinak felhasználásával. A belső
erősáramú rendszer teljeskörű hálózatépítése főelosztókkal, megszakítókkal stb. világítótestekkel és egyéb
szerelvényekkel
Gyengeáramú rendszerek korszerűsítése, kiépítése (tűzjelzőrendszer, biztonsági világítás, menekülési
irányfények stb.
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 közbeszerzési eljárás alapját egységes tervdokumentáció
képezi, a teljesítés egy munkaterületen valósul meg, így a több
szerződésből történő megvalósítás sem gazdasági, sem műszaki okokból nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

II.2.1) Elnevezés:
PTE MIK ÉMI belső térsor kialakítás-kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. BOTH telephely BOAE épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. alatt álló telephely „A” épület alagsorában,
az egykori ÉMI tulajdonában lévő és általa használt térsor helyiségeiben az oktatási funkció mellett irodaés laborterek kerülnek kialakításra.
Az irodaterek nettó hasznos alapterülete 461,90 m2
A laborterek nettó hasznos alapterülete 689,84 m2
Összesen nettó 689,84 m2
HELYISÉGLISTA
Előtér 17,09 m2
Közlekedő 84,05 m2
Meeting / Creative 11,11 m2
Meeting / Creative 10,46 m2
Tárgyaló (Shared) 27,11 m2
Szerverszoba 6,61 m2
Meeting room 8,50 m2
Teakonyha 27,11 m2
Könyvtár 20,38 m2
Férfi mosdó 4,56 m2
Takarítószer tároló 0,98 m2
Férfi wc 1,78 m2
Női mosdó 4,36 m2
Női wc 1,20 m2
Női wc 1,20 m2
Phone booth 3,34 m2
Individual / Shared desk 94,03 m2
Megosztott munkatér 72,72 m2
Leválasztható vezetői tér 15,84 m2
VR tér 17,91 m2
Teakonyha 9,91 m2
Közlekedő 5,15 m2
Akadálymentes / női mosdó 4,48 m2
Férfi mosdó 2,46 m2
Férfi mosdó 1,96 m2
Gépészeti tér 5,26 m2
Szerverszoba 2,34 m2
Labor tér 193,84 m2
Labor tér 8,32 m2
Tároló 25,78 m2
BONTÁS (romba bontással)
építési törmelék: 78,12 m3,
5 m3 konténer: 16 db
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ÉPÍTÉSZET
betonozási munkák 46,96 m3
betonacél 3,56 t
extric jellegű aljzatok 1234 m2
falazat 58 m2
acél tartók 2,1 t
gipszkarton álmennyezetek (hanggátló, tűzgátló és normál) 311 m2
gipszkarton válaszfal (emelt hangszig) 316 m2
fal és padlóburkolatok 943 m2
fa nyílászárók, alu. nyílászárók és ipari kapu 34 db
festési munkák 1440 m2
vízszigetelések 110 m2
beépített bútorok 36 db
pipere kiegészítők 46 db
ERŐSÁRAM
Elosztószekrények 2 db
kiselosztók 3 db
UPS 1 db
kábeltálca 125 fm
lámpatestek (különböző típusok) 227 db
irányfény 21 db
jelenlét érzékelők 26 db
kapcsolók, dugaljak 139 db
padlódobozok 28 db
kábelezés (különböző keresztmetszetű) 5395 fm
védőcső (különböző méretű) 3580 fm
GYENGEÁRAM BIM és BETON
rack szekrény 2 db
optikai rendező 2 db
gyűrűs panel 9 db
patch panel 5 db
CAT6A csatlakozó 70 db
CAT7A kábel 3610 fm
optikai kábel 500 fm
aktív eszközök 30 db
vagyonvédelmi rendszer 1 klt
térfigyelő rendszer 1 klt
AV rendszer 1 klt
GYENGEÁRAM BOSCH
rack szekrény 1 db
optikai rendező 1 db
gyűrűs panel 4 db
patch panel 5 db
CAT6A csatlakozó 41 db
CAT7A kábel 4500 fm
optikai kábel 250 fm
vagyonvédelmi rendszer 1 klt
beléptető rendszer 1 klt
AV rendszer 1 klt
TŰZJELZŐ RENDSZER
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központ 1 db
érzékelők 81 db
jelzésadó 7 db
másodkijelző 26 db
tűzjelző kábel 930 fm
ÉPÜLETGÉPÉSZET
anemosztát 38 db
légtechnikai idom 84 db
légtechnikai cső 126 fm
légtechnika szigetelése 321 m2
légrácsok, csappantyúk 47 db
négyszög km. légcsatorna 204 m2
VTS légkezelő 1 db
klíma csővezeték 610 fm
fűtőpanel 4 db
fűtési vezeték+szigetelés 150 fm
CIVET beltéri egység 22 db
klíma beltéri 3 db
vízvezeték 135 fm
lefolyócső 189 fm
vizes ber. és csatlakozásaik 136 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott
szakember jogosultság (MV-É) megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min.
0, max. 36 hónap) 10
2 Az M.1.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság (MV-ÉG)
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Az M.1.3) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság (MV-ÉV)
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során
következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatásával. Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdés alapján az alvállalkozók vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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
követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2)
bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és
tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló
okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő előírja, hogy a 2-4. értékelési
szempont (szakemberek többlettapasztalata) alátámasztásaként a szakemberek szakmai önéletrajzát már
az ajánlatban be kell nyújtani, a szakmai önéletrajz teljes hiánya nem hiánypótoltatható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai önéletrajzot oly módon kell benyújtani, hogy az összhangban
legyen az Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott, felolvasólappal. Ajánlatkérő az előírt alkalmassági
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minimumkövetelménynek való megfelelőség vizsgálata során a szakmai önéletrajzban feltüntetett
adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a szakember már az ajánlattételkor rendelkezik felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, ennek tényét a szakember szakmai önéletrajzában fel kell tüntetni, az ezt
igazoló kamarai nyilvántartási számmal együtt. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat megjelölését év/hó
részletességgel kéri feltüntetni.
A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek
a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltak szerint. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés
igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő
részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, amely alapján Ajánlattevők a kizáró okok, és az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlatukban kötelesek benyújtani.
M.2.) A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb referenciák ismertetése,
amelyben az alábbiakat kell megadni:
— a teljesítés helyét (pontos címét) és idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),
— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
— a teljesítés mennyiségét,
— az elvégzett munka rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményei esetében
meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában,
— az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatait és
elérhetőségét,
— a saját teljesítés mértékére vonatkozó információt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti
referenciaigazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmasság igazolása során kizárólag a szerződést kötő másik fél
által kiállított igazolás elfogadható. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban
előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5)
bekezdésére. Az alkalmasság több szerződésből is igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az
ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
M.1.1.) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 1.
rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M.1.2.) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 2.
rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M.1.3.) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 2.
rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M.2.) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éven (60 hónapon) belül
szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciával, mely
legalább 500 m2 belső alapterületű épület és/vagy épületrész felújítására vonatkozik.
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Ajánlatkérő a szakember végzettsége körében az Ajánlatkérő által előírtakkal egyenértékű végzettséget is
elfogad.
Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az
alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez
képesti többlettapasztalata értékelhető. Ajánlatkérő a párhuzamosan végzett gyakorlati időket nem
veszi figyelembe az értékelés és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség vizsgálata során.
Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlattételkor rendelkezik a
szerződés teljesítéséhez előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal, annak megszerzési időpontját
is rögzítenie kell a szakember szakmai önéletrajzában. A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 65. § (6) és (11) bekezdését, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §
(2) bekezdését.
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:
1. Jótállás: 36 hónap.
2. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke naptári naponként a nettó
kivitelezői díj 0,5%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg (10%).
3. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke kötbéralap 20%-a.
4. Felelősségbiztosítás: min. 300.000.000,- HUF/év és 50.000.000,- HUF/kár.
5. Teljesítési biztosíték: A szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a.
6. Jólteljesítési biztosíték: A szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapján, a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleget az Ajánlatkérő
a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az
építési munkaterület (első) átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni, amennyiben a szabályszerű
igénylést a vállalkozó a munkaterület átadásáig benyújtja Ajánlatkérő részére. Az előleg visszafizetése
a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő összeg levonásával történik. Nyertes ajánlattevő 5
db részszámla (15%, 30%, 45%, 60% és 80%-os teljesítés esetén) és 1 db végszámla (teljesítés 100%a) benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározott vállalkozói díj 10%-ának
megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének
elszámolására használható fel. A számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3) (5) és (6) bekezdése szerint
30 napon belül, banki átutalással történik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz
igénybe, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kerül sor. Amennyiben a
Megrendelő az adott számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. Az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés helye (Munkaterület): 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. BOTH telephely BOAE épület hrsz.: 5105
A teljesítés határideje: : a Munkaterület átadásától számított 120 naptári nap
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult
teljesíteni. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadásátvételi eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik és az sikeresen zárul a jogszabályban rögzített
határidőn belül. További feltételeket a műszaki leírás az árazatlan (tételes) költségvetés valamint a
szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
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IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Legjobb ár-érték arány. Az 1. értékelési részszempontok esetén a fordított arányosítás, a 2-4. értékelési
részszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 konzultációt nem tart. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022.
augusztus 17. napján 10:00 órakor. Helyszín: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. BOTH telephely BOAE épület hrsz.: 5105
Helyszíni bejárás kapcsolattartója: Bosnyák Boglárka (tel.: +36 30 186 6605).
2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést
az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni, azzal, hogy a szerződés nem
köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének
napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
3) Formai előírások: a KD útmutatóban. A KD elektronikusan elérhető: http://ekr.gov.hu/
4) Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6), 114. § (6) és a KD-ban foglaltak az irányadók.
5) Szakemberre vonatkozó további előírások: Az M.1 pontok szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán
megajánlott szakembereknek a szerződés megkötéséig rendelkezniük kell: – a (MV-É, MV-ÉG és MV-ÉV FMV) vagy
azzal egyenértékű, jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel; A fentiekben rögzítettek elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.
6) Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
7) Az ajánlatnak felolvasólapot is tartalmaznia kell, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni.
8) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése
szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
9) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
10) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 114./A § -ára figyelemmel az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)- k) és m) pontokban foglalt kizáró okok hiányáról az EKR rendszeren keresztül.
11) Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben be kell nyújtani a Kbt. 66.§ (6) bekezdés és a Kbt. 65. § (7) bekezdés
tekintetében tett nyilatkozatát (nemleges tartalommal is!).
12) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
13) Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (III.1.3. M.1-M.2) és azok előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
14) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
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15) Jelen közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt
eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint.
16) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában
foglaltakat.
17) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen
felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat.
18) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb.
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
19) A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
20) Ajánlatkérő nevében eljáró FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám: 00952)
21) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírására
kizárólag Ajánlatkérő címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs, Szántó Kovács
János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló
tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre.
22) Ajánlattevő ajánlata benyújtása során a 833/2014/EU rendelet 5k. cikk (1) bek. szerinti tilalomról köteles
nyilatkozni.
23) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Semmelweis Egyetem (16473/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Péter
Telefon: +36 205843336
E-mail: meszaros.peter@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.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/EKR001136832022/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/EKR001136832022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vezetői személygépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001136832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Semmelweis Egyetem 1 db SUV típusú személygépjárművet kíván beszerezni az eljárás során.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya műszaki szempontból nem bontható
részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vezetői személygépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34113200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Semmelweis Egyetem az eljárás során 1 db, az alábbi feltételekkel és műszaki paraméterekkel
rendelkező személygépjárművet kíván megvásárolni:
Új vagy maximum 15.000 km-t futott, de legrégebben 2021. júliusban forgalomba helyezett jármű
Típus: 5 ajtós SUV
kategória: prémium
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hajtás: összkerék
erőátvitel: automata, 7 fokozatú, duplakuplungos váltórendszer
motor: legalább 1900, de legfeljebb 2000 cm3-es dízel TDI
teljesítmény: legalább 150 kW, 200 Le és 380 nm nyomaték
karosszéria: ezüst metál szín
Felszereltség:
Állítható kormányoszlop
Legalább 1 zónás, automata légkondicionáló
Biztonsági öv kontroll, överő-szabályozó
Biztonsági fejvédelmi rendszer
Bőr váltókar, és –gomb
Multifunkciós kormány bőr bevonattal
Könyöktámasz elöl
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás
Elektromechanikus parkolófékrendszer
Elektromechanikus szervó kormány
Elektromos ablakemelők elöl-hátul
Elektronikus indításblokkoló
Fény- és esőszenzor
Függönylégzsák elöl/hátul oldallégzsákok
Fűthető, elektromosan állítható külső tükör
Belső tükör: automatikus elsötétítéssel
Gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszer
Gyalogosvédelem
Központi zár rádiótávirányítással
LED főfényszóró
Manuális magasságállítású első ülések
Mechanikus biztonsági gyerekzár
Osztott, dönthető hátsó üléstámla
Sebességszabályozó
Start/Stop automatika
Tárcsafékek elöl, hátul
Telefon: Bluetooth csatlakozás
Virtuális műszerfal (nem analóg órák vannak, hanem egy digitális kijelző a kormány mögött)
Információs rendszer
legalább 66 literes üzemanyag tartály
Szőnyegbetétek elöl/hátul
ISOFIX gyermekülés-rögzítés
Gumiabroncs javító készlet
Elsősegély-csomag és elakadásjelző
Asszisztens csomag
Navigáció és Infotainment
Két USB csatlakozó a hátsó üléseknél
Parkolóradar, parkolás segítő
Panoráma üvegtető
Fűthető első ülések
Sötétített üvegek
Nyári gumi garnitúra alufelnin
Garancia:
2 év km korlátozás nélküli gyártói garancia
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4 év fényezési garancia
12 év átrozsdásodás elleni garancia
Egyéb:
Országosan legalább 5 szervízpartner a megajánlott jármű tekintetében.
Az értékelés szempontjai, részletesen Közbeszerzési dok. III. fejezet:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (5) bekezdés alapján a legalacsonyabb ár alapján bírálja el,
tekintettel arra, hogy olyan részletezettséggel került meghatározásra a beszerzendő gépjármű műszaki
tartalma, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A megajánlott árnak tartalmaznia kell minden felmerülő költséget (vám, regisztrációs adó, szállítás
költsége, stb.), kivéve ÁFA.
(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 összár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 10
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
AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. AK a közbeszerzési eljárásban a
nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

706

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a fenti kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. §-ának (1)
bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjainak, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának
hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [Korm.rendelet 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Korm.rendelet 17. § (2) bek.].
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya
alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés
helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a
Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
Ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerz.-t megerősítő bizt.-ok:
Késedelmi kötbér: A gépjármű késedelmes leszállítása esetén: a nettó vételárának 1 (egy) %-a a késedelem
napjaira vetítetten, de maximum a nettó vételár 20 (húsz)%-a
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben olyan okból, amelyért az Eladó felelős, a megrendelés teljesítése meghiúsul, illetőleg az előírt
teljesítési határidő vonatkozásában a 20 (húsz) napot meghaladja a késedelem, a meghiúsulási kötbér
mértéke a teljes nettó ellenértékének a 30 %-a.
Amennyiben a megrendelés meghiúsul olyan okból, amelyért Eladó a felelős, Vevő jogosult elállni a
Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A szerződéstől való elállás illetve felmondás
esetén Vevő jogosult a szerződés tekintetében meghiúsulási kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a
Szerződés ellenértékének 25 %-a.
Kellékszavatossági igény: Ptk.6:159.§(2) bek. a) pontja szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135.§ (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és
(2) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen teljesített megrendelést követően, szabályszerűen kiállított
számla alapján, HUF-ban kerül kiegyenlítésre, 30 napos fizetési határidővel.
AK nem teszi lehetővé a szerz. telj.-e érdekében gazd.szerv. létrehozását.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a kifizetéseket illetően felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében
foglaltakra, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján 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:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135.§ (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és
(2) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen teljesített megrendelést követően, szabályszerűen kiállított
számla alapján, HUF-ban kerül kiegyenlítésre, 30 napos fizetési határidővel.
AK nem teszi lehetővé a szerz. telj.-e érdekében gazd.szerv. létrehozását.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a kifizetéseket illetően felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében
foglaltakra, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján 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.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/15 (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)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra az EKR r. 15. §-ának (1)-(3) bekezdései, illetve
a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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
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: Alkalmazott rövidítések: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
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Az ajánlatban csatolnia kell:
1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.
2. EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az ajánlat részeként kell megtenni:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,
- AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja alapján,
- Nyilatkozat a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően.
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be
kell nyújtani.
- Nyilatkozat üzleti titokról.
3. A megajánlott gépjármű részletes műszaki leírását, amelyből megállapítható, hogy a gépjármű mindenben
megfelel AK műszaki elvárásainak.
4. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult
azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának)
egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
5. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.-ban.
6. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös
AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek
a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak
(megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
7. Továbbá a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatokat.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. AK alkalmazza a Kbt. 81. (5) bek. foglaltakat.
10. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
11. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése
érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan jelezte.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (15909/2022)
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: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720728251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 19-21.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krekó Károly
Telefon: +36 19994093
E-mail: krekok@kr.police.hu
Fax: +36 14435001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110762022/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/EKR001110762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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:
TMRFK részére gépjárművek javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001110762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

713

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében álló szolgálati gépjárművek eseti javítása,
kárjavítása és karbantartása 24 hónapra vagy a keretösszeg kimerüléséig az alábbi részajánlattételi
körökben:
Részajánlattételi körök:
Részajánlattételi körök Keretösszeg (nettó Ft)
1. rész (45 db gépjármű) 31 611 118
2. rész (22 db gépjármű) 15 454 324
3. rész (6 db motor) 4 214 816
Ajánlatkérőnek az egyes részajánlattételi körök vonatkozásában a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig
keletkezik lehívási kötelezettsége.
Részajánlattételi körök Lehívási kötelezettség (nettó Ft)
1. rész (45 db gépjármű) 22 127 783
2. rész (22 db gépjármű) 10 818 027
3. rész (6 db gépjármű) 2 950 371
A közbeszerzés pontos tárgyát, mennyiségét, a nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a KKD
tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
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45 db gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz
alvállalkozót, úgy annak telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
45 db gépjármű eseti javítása, kárjavítása és karbantartása a szerződés aláírásának napjától számított 24
hónapig, de legfeljebb a nettó 31 611 118 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig, nettó 22 127 783 Ft-ig keletkezik lehívási
kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a KKD 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 Alkatrész árából biztosított kedvezmény mértéke %-ban (a közbeszerzési
dokumentumok 14.3. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár: / 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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a.) Az ajánlatok részszempontok és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Értékelési módszer:
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) SÚLYSZÁM: 80 az alábbi alpontok szerint:
Ajánlatkérő minden alszempont (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi
60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja
Ajánlatkérő.
1.1 értékelési alszempont: Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM:20
1.2 értékelési alszempont: Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.SÚLYSZÁM:20
1.3 értékelési alszempont: Fényezés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
1.4 értékelési alszempont: Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
2. részszempont:- Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban. (a KKD 14.3. pontjában
részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%). Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény
mértékkét (%) értékeli. A 10%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. 40%-os vagy magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. SÚLYSZÁM: 20: Ajánlatkérő
a 2. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság
honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási keretszerződés
c.) Szerződés hatálya: A szerződés minden fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapig, de
legfeljebb a nettó 31 611 118 Ft keretösszeg kimerüléséig tart(amelyik hamarabb teljesül).
d.) Teljesítés hatálya: Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a munkákat az általa adott árajánlat
Megrendelő általi jóváhagyását követő – azonnal megjavítható hibáknál illetve karbantartásnál 4 órán,
szerviz és gyors javítás esetén 4 munkanapon, fődarabok cseréje esetén pedig 10 munkanapon – belül
elvégezi.
e.) Jótállás:
1. A Vállalkozó jótállást vállal az általa végzett gépjármű javítás szerződésszerű teljesítésére. A javítási
tevékenység vonatkozásában a jótállási idő kezdete a javított gépjármű Megrendelő általi átvételének a
napja, időtartama 6 hónap.
2. A beépítésre kerülő alkatrészek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, kivéve, ha az
alkatrész forgalmazója ennél hosszabb időtartamú jótállást nyújt. A jótállás kezdő időpontja az alkatrész
üzembe helyezésének a napja.
II.2.1) Elnevezés:
22 db gépjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz
alvállalkozót, úgy annak telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
22 db gépjármű eseti javítása, kárjavítása és karbantartása a szerződés aláírásának napjától számított 24
hónapig, de legfeljebb a nettó 15 454 324 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
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Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig, nettó 10 818 027 Ft-ig keletkezik lehívási
kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a KKD 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 Alkatrész árából biztosított kedvezmény mértéke %-ban (a közbeszerzési
dokumentumok 14.3. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár: / 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
a.) Az ajánlatok részszempontok és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Értékelési módszer:
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) SÚLYSZÁM: 80 az alábbi alpontok szerint:
Ajánlatkérő minden alszempont (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi
60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja
Ajánlatkérő.
1.1 értékelési alszempont: Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM:20
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1.2 értékelési alszempont: Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.SÚLYSZÁM:20
1.3 értékelési alszempont: Fényezés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
1.4 értékelési alszempont: Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
2. részszempont:- Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban. (a KKD 14.3. pontjában
részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%). Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény
mértékkét (%) értékeli. A 10%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. 40%-os vagy magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. SÚLYSZÁM: 20: Ajánlatkérő
a 2. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság
honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási keretszerződés
c.) Szerződés hatálya: A szerződés minden fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapig, de
legfeljebb a nettó 15 454 324 Ft keretösszeg kimerüléséig tart(amelyik hamarabb teljesül).
d.) Teljesítés hatálya: Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a munkákat az általa adott árajánlat
Megrendelő általi jóváhagyását követő – azonnal megjavítható hibáknál illetve karbantartásnál 4 órán,
szerviz és gyors javítás esetén 4 munkanapon, fődarabok cseréje esetén pedig 10 munkanapon – belül
elvégezi.
e.) Jótállás:
1. A Vállalkozó jótállást vállal az általa végzett gépjármű javítás szerződésszerű teljesítésére. A javítási
tevékenység vonatkozásában a jótállási idő kezdete a javított gépjármű Megrendelő általi átvételének a
napja, időtartama 6 hónap.
2. A beépítésre kerülő alkatrészek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, kivéve, ha az
alkatrész forgalmazója ennél hosszabb időtartamú jótállást nyújt. A jótállás kezdő időpontja az alkatrész
üzembe helyezésének a napja.
II.2.1) Elnevezés:
6 db motorkerékpár
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz
alvállalkozót, úgy annak telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db motorkerékpár eseti javítása, kárjavítása és karbantartása a szerződés aláírásának napjától számított
24 hónapig, de legfeljebb a nettó 4 214 816 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig, nettó 2 950 371 Ft-ig keletkezik lehívási
kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a KKD 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 Alkatrész árából biztosított kedvezmény mértéke %-ban (a közbeszerzési
dokumentumok 14.3. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%) 20
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár: / 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
a.) Az ajánlatok részszempontok és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Értékelési módszer:
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) SÚLYSZÁM: 80 az alábbi alpontok szerint:
Ajánlatkérő minden alszempont (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi
60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja
Ajánlatkérő.
1.1 értékelési alszempont: Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM:20
1.2 értékelési alszempont: Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.SÚLYSZÁM:20
1.3 értékelési alszempont: Fényezés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
1.4 értékelési alszempont: Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
2. részszempont:- Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban. (a KKD 14.3. pontjában
részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%). Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény
mértékkét (%) értékeli. A 10%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. 40%-os vagy magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. SÚLYSZÁM: 20: Ajánlatkérő
a 2. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
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legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság
honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási keretszerződés
c.) Szerződés hatálya: A szerződés minden fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapig, de
legfeljebb a nettó 4 214 816 Ft keretösszeg kimerüléséig tart(amelyik hamarabb teljesül).
d.) Teljesítés hatálya: Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a munkákat az általa adott árajánlat
Megrendelő általi jóváhagyását követő – azonnal megjavítható hibáknál illetve karbantartásnál 4 órán,
szerviz és gyors javítás esetén 4 munkanapon, fődarabok cseréje esetén pedig 10 munkanapon – belül
elvégezi.
e.) Jótállás:
1. A Vállalkozó jótállást vállal az általa végzett gépjármű javítás szerződésszerű teljesítésére. A javítási
tevékenység vonatkozásában a jótállási idő kezdete a javított gépjármű Megrendelő általi átvételének a
napja, időtartama 6 hónap.
2. A beépítésre kerülő alkatrészek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, kivéve, ha az
alkatrész forgalmazója ennél hosszabb időtartamú jótállást nyújt. A jótállás kezdő időpontja az alkatrész
üzembe helyezésének a napja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
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 ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és
m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltakra
– nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
a megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn Kbt. 62. § (1)
bekezdésében h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 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 nyújtani. A
nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
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igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 64. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára
– a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen járműszerelő
tevékenységre vonatkozóan az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott autószerelő szakmunkás - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő
szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) járműszerelő tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági
követelményt igazolhat.
M2.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3)
bekezdés b) pontja alapján karosszériajavító tevékenységre vonatkozóan az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet
1. melléklet 3. pontjában meghatározott – karosszérialakatos szakmunkás - vagy azzal egyenértékű
vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap)
karosszériajavító tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági
követelményt igazolhat.
M3.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§
(3) bekezdés b) pontja alapján jármű-villamossági javító tevékenységre vonatkozóan az 1/1990 (IX.29)
KHVM rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott – autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy
autóelektronikai műszerész - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább
1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) jármű-villamossági javító tevékenységre vonatkozó
tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági
követelményt igazolhat.
Igazolás az M1.), M2.) és M3.) alkalmassági követelmények esetében:
AT-nek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint arra
vonatkozóan, hogy megfelel az Ajánlati felhívásban előírt M1.), M2.) és M3.) alkalmassági követelménynek.
Az alapajánlat részeként továbbá AT nyújtsa be „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” megnevezésű EKR űrlapot.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az M1.), M2.) és M3.)
alkalmassági követelményekhez kapcsolódó alábbi igazolások benyújtására:
• Szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
• Szakemberek önéletrajza és a szerződés teljesítésének idejére vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozata
a KKD. 4. számú melléklete alapján.
A szolgáltatási szerződés hatálya alatt a szakember személyében történt változásokat nyertes AT köteles
azonnal jelezni, és az új szakmai önéletrajzot, képzettséget igazoló dokumentumot valamint rendelkezésre
állási nyilatkozatot AK-nek bemutatni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) – (7) és (9) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő, az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 1. pontjában
meghatározott - autószerelő szakmunkás - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel
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rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) járműszerelő tevékenységre vonatkozó
tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági
követelményt igazolhat.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés,
az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai
tapasztalati időként.
Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő felelőssége.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő, 1/1990
(IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 3. pontjában meghatározott – karosszérialakatos szakmunkás - vagy
azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év
(36 hónap) karosszériajavító tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági
követelményt igazolhat.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés,
az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai
tapasztalati időként.
Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő felelőssége.
M3) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő,
az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott – autóvillamossági szerelő
szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel
rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) jármű-villamossági javító
tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági
követelményt igazolhat.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés,
az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai
tapasztalati időként.
Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő felelőssége.
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:
Kötbér:
1. Amennyiben – a szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül – Vállalkozó elmulasztja a szerződésben
vállalt kötelezettségeinek teljesítését, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen
túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül
eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a megrendelés nettó értékének
1%-a, legfeljebb azonban a megrendelés nettó értékének 20 %-a.
2. Amennyiben Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelő minőségben teljesít, Megrendelő hibás
teljesítési kötbérre jogosult az alábbiak szerint. Megrendelő felhívására Vállalkozó a szerződésnek
nem megfelelő teljesítést az erre vonatkozó igénybejelentéstől számított 30 (harminc) napon belül
köteles kijavítani, az esetleges alkatrészeket cserélni, pótolni. Amennyiben Vállalkozó jelen bekezdésben
meghatározott határidőben kicserélési, pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő hibás
teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült megrendelés
szerződéses nettó értéke, mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a Vállalkozó
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hibás teljesítéséből adódó kárát áthárítja a Vállalkozóra. Felek tudomásul veszik, hogy a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthető szavatossági igény.
3. Amennyiben jelen szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, meghiúsulási kötbér
fizetésre köteles, amelynek alapja a keretösszegből még hátralévő nettó összeg, mértéke a kötbéralap
20%-a.
4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a Megrendelő jogosult a fizetési
kötelezettségébe beszámítani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetésifeltételeket a Kiegészítő
Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik az Áht.41. § (6) bekezdésére, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (6) bekezdéseire és a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésére.
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
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során
a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet15. §-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
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:
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vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlatkérő a pontszámokat a fordított arányosítás és a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához használt képlet alapján határozza meg.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: a) 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. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási,
megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül
és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
d) Az ajánlat benyújtásának követelményeit és az ajánlatok értékelésére vonatkozó szabályokat a KKD tartalmazza.
e) Az AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
f) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek szerinti korlátozást
nem alkalmazza.
g) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
h) AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és azok igazolását, valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.
i) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
j) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) és (2a) bekezdésekre.
k) AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
l) AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
m) AT nyújtsa be a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
n) Nyilatkozat az M1), M2) és M3) műszaki-szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan – EKR űrlap szerint
o) Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásábanEKR űrlap
p) AT-nek az ajánlata részeként szükséges benyújtania a nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi
CXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről a KKD 3. sz. melléklet
szerint.
q) Az ajánlattételkor benyújtandó további dokumentumokat a KKD 18.4. pontja tartalmazza.
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r) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőre az
EKR rendelet 15. § (1) bekezdése irányadó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az EKR
Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
s) AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az
ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására
vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással
ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni
t) Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálata az ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu e-mail címen, valamint a +361 465 8899 / 1-es melléken áll
rendelkezésre munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
u) AK tárgyi közbeszerzési eljárásban - valamennyi részajánlattételi kör - esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pont (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont) alapján értékeli.
v) AK hiv. a Kbt. 27/A §-ára, amely szerint AK - kivéve az 5. § (2)-(4) bek. szerinti AK-t - köteles fogadni és
feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú EU-i szabványnak és
az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
w) A Kbt. 81. (5) bekezdése alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a
bírálatot.
x) AK szerződéskötési feltételként legkésőbb a szerződés aláírásáig az alábbiakat írja elő:
1. Nyertes AT-nek a szakmai felelősségbiztosítási kötvényének másolatát szükséges benyújtania, amelyből
egyértelműen megállapítható, hogy fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkezett károk
megtérítésére, beleértve a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkat is. A biztosítás mértékének el kell érnie a
dologi és személyi károk esetében:
• az 1. és a 2. részajánlattételi kör tekintetében: 1 M Ft/kár, 13 M Ft/év kártérítési határt;
• a 3. részajánlattételi kör tekintetében: 1 M Ft/kár, 2 M Ft/év kártérítési határt
A szakmai felelősségbiztosítási kötvény kizárólag vis maior esetére tartalmazhat korlátozó rendelkezéseket.
2. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéstervezet II./14. pontjában meghatározott szervízépület valamint berendezés
meglétét alátámasztó alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania:
• nyertes Ajánlattevőnek fényképpel szükséges igazolnia a 3 db személygépjármű fogadására alkalmas
szervízépület meglétét azon a telephelyen, amelyet az ajánlatában megjelölt;
• nyertes Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló, legalább 1 db kalibrált fékpad gyártmányát, típusát és azonosító
adatait szükséges benyújtania.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Városgazda XVIII. kerület NZrt. (16161/2022)
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: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: 12238051243
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varosgazda18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093812022/
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/EKR001093812022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093812022/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: gazdasági társaság
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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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:
"Bp18 Városkép" c. újság nyomdai kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001093812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

728

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "BP18 Városkép" című rendszeres kiadású újság nyomdai kivitelezése és leszállítása, 2022. szeptember
hónaptól 2023. december 31. napjáig.
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 részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és
a feladat tartalmára tekintettel sem gazdaságilag, sem műszakilag, sem egyéb szerződéses szempontok
alapján a beszerzés tárgya nem bontható észszerűen olyan további részekre, amely a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné, különös tekintettel arra, hogy rendszeresen megjelenő, azonos műszaki
paraméterű kiadványok legyártására vonatkozik a nyertes ajánlattevő feladata, amelyből adódóan ezáltal
egy gazdasági szereplőtől történő megrendeléssel biztosítható csak a rendszeres, mind pedig az azonos
minőségben történő lapmegjelenés.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
"Bp18 Városkép" c. újság nyomdai kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

79821000-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye a lapterjesztő telephelye: a megrendelő székhelyétől
legfeljebb 30 km-es távon belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A "BP18 Városkép" című rendszeres kiadású újság nyomdai kivitelezése és leszállítása, 2022. szeptember
hónaptól 2023. december 31. napjáig.
I.
Megjelenések száma:
A szerződés időtartama alatt, azaz tervezetten 2022. szeptember hónaptól 2023. december 31. napjáig
összesen várhatóan 13 alkalommal.
II.
Szerződés időszaka:
A megkötésre kerülő szerződés határozott időre jön létre,2022. szeptember hónaptól 2023. december 31.
napjáig.
III.
Műszaki követelmények:
1. típusú kiadvány:
megjelenés: tervezetten 10 alkalommal:
Méret: 202x270 mm (vágott)
Terjedelem: 64 oldal
Belív: 60 oldal 4+4 szín, LWC – Norcote H60g/m2 (környezetbarát papír)
Borító: 4 oldal 4+4 szín, LWC – Norcote H60g/m2 (környezetbarát papír)
Kötészet: irkafűzve
Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.
2. típusú kiadvány:
megjelenés: tervezetten 3 alkalommal:
Méret: 202x270 mm (vágott)
Terjedelem: 96 oldal
Belív: 92 oldal 4+4 szín, LWC – Norcote H60g/m2 (környezetbarát papír)
Borító: 4 oldal 4+4 szín, LWC – Norcote H60g/m2 (környezetbarát papír)
Kötészet: irkafűzve
Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.
Összes példányszám: 585.000 példány (13 lapszám x 45.000 példány)
Mindkét típusú kiadványnál csak környezetbarát papírra történhet a kivitelezés. A felhasznált
környezetbarát papíroknak meg kell felelnie a PEFC és/vagy FSC környezetvédelmi tanúsítványoknak.
IV.
Gyártási határidő:
Az anyagleadás minden hónap utolsó keddje (amennyiben ez a nap az adott hónap utolsó három napjára
vagy ünnepnapra esne, úgy a határidő az ezt megelőző munkanapra módosul) 18 óráig történik a nyomda
részére.
A kiadványok leszállításának határideje: az anyagleadást követő 3. naptári nap.
Anyagleadás módja: A nyomdai gyártáshoz az ajánlatkérő a kivitelező leírása alapján elkészített nyomdai
PDF adatállományt ad le, az alábbi paraméterek figyelembevétele mellett:
- a PDF dokumentum mérete: 202x270 mm, ezen belül magasságban és szélességben is középre
pozícionált,
- composit oldalak előkészítésével.
V.
Teljesítés helye:
A teljesítés helye a lapterjesztő telephelye: a megrendelő székhelyétől legfeljebb 30 km-es távon belül.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia valamennyi, a kiadással kapcsolatban felmerülő költséget, így a
lapterjesztő telephelyére történő szállítás költségét is.
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További részletek az Ajánlattételi dokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.3. alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalatának időtartama (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF-ban) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
A szerződés teljesítése során kizárólag PEFC és/vagy FSC felügyelettel ellátott papír használható fel,
a készterméken a PEFC és/vagy FSC logó feltüntetése kötelező. Az ajánlattevőnek jogosultsággal kell
rendelkezni a PEFC és/vagy FSC logó használatára (lásd az M.2. alkalmassági feltételt).
A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan vállalja, hogy az érvényes PEFC és/vagy FSC tanúsítványát
a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ennek hiánya a szerződés súlyos megszegésének minősül,
mely a szerződés felmondását és a meghiúsulási kötbér érvényesítését eredményezi.
2.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati
szempontját alkalmazza.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszere:
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- az ajánlati ár tekintetében: fordított arányosítás;
- a szakmai tapasztalat tekintetében: egyenes arányosítás.
3.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint az EKR-ben biztosított
elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerint.
Továbbá az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem
írt elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy az alkalmassági feltételek tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában
köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből a nyomdai
munkákra vonatkozó referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját,
a szerződést kötő felet, a szerződés tárgyát, az előállított példányszámot, valamint az arról szóló
nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (nyilatkozatban),
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolásokat (egyszerű másolatban).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.
Az alkalmassági feltétel igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése is
alkalmazható.
M.2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján a gazdasági szereplő az
ajánlatában köteles benyújtani a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a
teljesítés során alkalmazni tud.
Ajánlattevőknek a PEFC/FSC tanúsítvány benyújtása helyett elegendő nyilatkozni, hogy érvényes
tanúsítvánnyal rendelkeznek, és ez a https://www.pefc.org/find-certified vagy a https://fsc.org/en/fscpublic-certificate-search oldalon ellenőrizhető.
M.3.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a gazdasági szereplő az
ajánlatában köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt - a nyomdai munkák irányításáért felelős szakember bemutatását, csatolva a végzettségét igazoló okiratot és rendelkezésre állási nyilatkozatot
(valamint az értékelési szempont tekintetében a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát).
M.4.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában
köteles benyújtani a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök (gépek, felszereltség)
bemutatását.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1.
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapos időszakban összesen legalább
300.000 példányszámú újság és/vagy egyéb kiadvány nyomdai előállítására vonatkozó referenciával.
M.2.
az általa végzett nyomdai szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan érvényes PEFC vagy FSC felügyeleti
lánc tanúsítással, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó tanúsítvánnyal.
M.3.
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő, a nyomdai munkák
irányításáért felelős szakemberrel, aki legalább középfokú végzettséggel és minimum 12 hónapos nyomdaipari termékek előállításában szerzett - szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.4.
a szerződés teljesítéséhez igénybe vehető gépek közül (a megfelelő minőség biztosítása és az üzembiztos
szállítás garantálása érdekében) legalább 2 db heatset rendszerű nyomdagéppel.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös
ajánlattevőknek az előírt alkalmassági feltételek tekintetében összeadódóan kell megfelelni.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozó a szerződésben késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint és jelen szerződés szerint érvényesíthetőek.
Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt.
135. § (6) bekezdésben foglalt szabályok betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
További részletek a Szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.
Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt a lapszámonkénti teljesítést követően jogosult számlát
kiállítani. Ajánlatkérő a Szerződés teljesítéséről lapszámonként teljesítésigazolást állít ki. A számla
ellenértéke - lapszámonként utólag - a Kbt. 135. § (5)-(6), és (10) rendelkezései, valamint a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a teljesítésigazolást követően
kerül kiegyenlítésre. A kifizetés átutalással történik, a kifizetés során az adózás rendjéről szóló jogszabályi
rendelkezésekre figyelemmel kell eljárni.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

733

A számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
2.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
3.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
4.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
5.
Az ajánlatban megadott díjak a szerződés teljes időszaka alatt kötöttek, ezen időszak alatt árváltoztatásra
nincs lehetőség.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt
tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot,
melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat.
Az ajánlatkérő a nyertes önálló ajánlattevőnek, illetve a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.
A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése is irányadó.
2.
A szerződés teljesítése során kizárólag PEFC és/vagy FSC felügyelettel ellátott papír használható fel,
a készterméken a PEFC és/vagy FSC logó feltüntetése kötelező. Az ajánlattevőnek jogosultsággal kell
rendelkezni a PEFC és/vagy FSC logó használatára (lásd az M.2. alkalmassági feltételt).
A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan vállalja, hogy az érvényes PEFC és/vagy FSC tanúsítványát
a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ennek hiánya a szerződés súlyos megszegésének minősül,
mely a szerződés felmondását és a meghiúsulási kötbér érvényesítését eredményezi.
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
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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: 2022/08/15 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

735

Datum: 2022/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az
egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített
módon.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. november
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az "ár" ajánlati elem tekintetében: fordított arányosítás, a "szakmai tapasztalat" ajánlati elem 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.
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a
továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR001093812022.
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2.
Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre
vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt –
az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3.
Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti
okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata/hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében
60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre
jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának
elektronikus másolata.
4.
Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás
az EKR-ben történik.
5.
Az alkalmassági feltétel és ennek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (M.1., M.2., M.3. és M.4. alkalmassági
feltételek).
6.
A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
7.
Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb „ár-érték
arányú” ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
8.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9.
Jelen eljárásban a közép-európai idő (CET) az irányadó, mely megegyezik a magyar idővel.
10.
Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
11.
Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy az
Ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók.
12.
A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító
felhívás feladásának napján hatályos Kbt., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadóak.
13.
Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kapcsolattartó): Murvai László felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026).
14.
Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven
történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
15.
Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

738

Zuglói Egészségügyi Szolgálat (16516/2022)
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: Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15514750242
Postai cím: Örs vezér Tere 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egedy Ágnes
Telefon: +36 14694688
E-mail: igazgatosag@zesz.hu
Fax: +36 13836574
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zesz.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/EKR001057582022/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/EKR001057582022/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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Egészségügyi intézmény takarítása
Hivatkozási szám: EKR001057582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

740

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat épületeinek takarítása vállalkozási szerződés keretében.
Igényelt szolgáltatás: a Zuglói Egészségügyi Szolgálat két telephelyén az épületek teljeskörű takarítási
feladatainak ellátása, ennek részeként
- általános és egészségügyi takarítás,
- műtő takarítás,
- féléves ablaktisztítás és nagytakarítás, illetve
- egyéb speciális takarítási feladatok elvégzése.
Az igényelt szolgáltatások jellege:
- folyosók, lépcsőházak, liftek takarítása
- szociális helyiségek (öltözők, zuhanyzók, étkezők) takarítása
- iroda, porta, ruhatár takarítása
- betegek által használt vizesblokkok (WC, zuhany) takarítása
- betegellátó egységek (rendelők, vetkőző fülkék, fizikoterápia és tornaterem, betegirányító), diagnosztikai
helyiségek takarítása
- műtök takarítása
Az igényelt szolgáltatások gyakorisága:
- napi egy, illetve két alkalommal elvégzendő takarítási feladatok
- heti rendszerességű takarítási feladatok
- félévenkénti rendszerességgel elvégzendő feladatok (ablaktisztítás, nagytakarítás)
A teljes takarítandó felület: 8247 m2, amelyből
- Örs vezér téri telephely 4935 m2,
- Hermina úti telephely 3312 m2.
A műtő alapterülete: 59,5 m2.
A takarítástechnológia szerinti mennyiségek megbontását, továbbá a részletes szakmai
követelményrendszert (technológiai elvárásokat és feladatelírást, továbbá a takarítási szolgáltatás
nyújtásának közegészségügyi feltételrendszerét) az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya által kiadott „TÁJÉKOZTATÓ a
fertőtlenítésről” című kézikönyvben meghatározott fertőtlenítő eljárások, előírások kötelező alkalmazását
várja el a szolgáltatás teljesítése során, illetve csak és kizárólag az Országos Epidemiológiai Központ
Dezinfekciós Osztálya által kiadott "TÁJÉKOZTATÓ a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére
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engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről" című listában szereplő fertőtlenítőszereket lehet
alkalmazni!
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás két telephelyre
terjed ki, azonban a szolgáltatás minősége, a tevékenységért való felelősség, a takarítási feladatok
lehetőség szerint azonos személyi állománnyal, egységes eszközökkel és tisztítószer használattal történő
megszervezése, illetve az alkalmazottak egységes szemléletű irányítása csak ugyanazon szolgáltatóval
való szerződéskötés esetén biztosítható. Emellett a szerződés részekre bontása munkaszervezési,
irányítási, minőségi, ellenőrzési és a tevékenységért való felelősség szempontjából az egységre jutó
költség növekedését és összességében magasabb díjú szolgáltatást eredményezne, ezért a részekre
bontás a hatékony és felelős költséggazdálkodás elvének érvényesítése okán szakmai és gazdaságossági
szempontok miatt sem ésszerű, illetve indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi intézmény takarítása_2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HU-Magyarország, Budapest. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat
telephelyei:
- 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
- 1146 Budapest, Hermina út 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat épületeinek takarítása vállalkozási szerződés keretében.
Igényelt szolgáltatás: a Zuglói Egészségügyi Szolgálat két telephelyén az épületek teljeskörű takarítási
feladatainak ellátása, ennek részeként
- általános és egészségügyi takarítás,
- műtő takarítás,
- féléves ablaktisztítás és nagytakarítás, illetve
- egyéb speciális takarítási feladatok elvégzése.
Az igényelt szolgáltatások jellege:
- folyosók, lépcsőházak, liftek takarítása
- szociális helyiségek (öltözők, zuhanyzók, étkezők) takarítása
- iroda, porta, ruhatár takarítása
- betegek által használt vizesblokkok (WC, zuhany) takarítása
- betegellátó egységek (rendelők, vetkőző fülkék, fizikoterápia és tornaterem, betegirányító), diagnosztikai
helyiségek takarítása
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- műtök takarítása
Az igényelt szolgáltatások gyakorisága:
- napi egy, illetve két alkalommal elvégzendő takarítási feladatok
- heti rendszerességű takarítási feladatok
- félévenkénti rendszerességgel elvégzendő feladatok (ablaktisztítás, nagytakarítás)
A teljes takarítandó felület: 8247 m2, amelyből
- Örs vezér téri telephely 4935 m2,
- Hermina úti telephely 3312 m2.
A műtő alapterülete: 59,5 m2.
A takarítástechnológia szerinti mennyiségek megbontását, továbbá a részletes szakmai
követelményrendszert (technológiai elvárásokat és feladatelírást, továbbá a takarítási szolgáltatás
nyújtásának közegészségügyi feltételrendszerét) az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya által kiadott „TÁJÉKOZTATÓ a
fertőtlenítésről” című kézikönyvben meghatározott fertőtlenítő eljárások, előírások kötelező alkalmazását
várja el a szolgáltatás teljesítése során, illetve csak és kizárólag az Országos Epidemiológiai Központ
Dezinfekciós Osztálya által kiadott "TÁJÉKOZTATÓ a betegellátás és a járványügyi gyakorlat részére
engedélyezett és forgalmazott fertőtlenítőszerekről" című listában szereplő fertőtlenítőszereket lehet
alkalmazni!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont c) alpontja szerinti szakember alkalmassági
minimumkövetelményként meghatározott tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.
0, max. 24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szolgáltatási díjak (lásd felhívás II.2.13) pont) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
I./ A II.2.5) pont szerinti szolgáltatási díjak értékelési szempont alszempontjai és azok súlyszámai:
1. Havi átalánydíj (nettó Ft/hó) - súlyszám: 60
2. Nap/délközbeni takarítás díja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 20
3. Nagytakarítás díja (nettó Ft/m2/alkalom) - súlyszám: 10
II./ A II.2.5) pont szerinti minőségi szempont teljes megnevezése: a szolgáltatás minőség-ellenőrzéséért
felelős szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás minőségellenőrzése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus
űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi
kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
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a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a teljesített szolgáltatás tárgyát olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek. A nyilatkozatban vagy
igazolásban meg kell adni
- a teljesített szolgáltatás mennyiségét,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap pontossággal),
- a Megrendelő nevét és székhelyét,
- a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell az előírt iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezűleg
aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró
körülmény nem áll fenn.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az önéletrajznak olyan
részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen
és ellenőrizhető módon megállapítható az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, továbbá az
M2) pont c) alpontja szerinti szakember esetén az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat.
Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket
(időintervallum-átfedéseket, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalatot) csak egyszer
veszi figyelembe. A szakmai tapasztalatnak minősülő megbízások (munkahelyek) időtartamát év, hó
megjelöléssel kell megadni.
M3) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerint az
érvényes a takarítási szolgáltatásra is kiterjedő minőség-irányítási ISO 9001 tanúsítvány csatolásával vagy a
minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
Előzetes igazolási mód: A Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban foglalt megajánlás (ha nem 0) és az
alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek már
az ajánlatában be kell nyújtania az M2) pont c) alpontja szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódó
igazolásokat. Egyebekben a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdés 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 Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás szerinti igazolási mód: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától
számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági
követelménynek való megfelelését. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő
ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell
az igazolásokat benyújtani.
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás
megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az
érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a Kbt.
69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti.
A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.
Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6)
bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett olyan referenciával, amely legalább 9 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás
nélkül) végzett, legalább 6000 m2 szintterületű egészségügyi intézmény takarítás teljesítésére vonatkozó
szolgáltatást magában foglalt és amely kiterjedt legalább 40 m2 műtőterület takarítására is.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők
együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre
támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik
a) 1 fő, legalább 24 hónapos egészségügyi tapasztalattal rendelkező higiénikus vagy közegészségügyi
járványügyi felügyelő vagy népegészségügyi ellenőr végzettséggel rendelkező szakemberrel,
b) 2 fő tisztítás-technológiai szakmunkás (OKJ 32 853 03) vagy azzal egyenértékű képzettséggel
rendelkező csoportvezető szakemberrel,
c) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű és legalább 24 hónapos gyakorlattal rendelkező, a
takarítási szolgáltatás minőség-ellenőrzéséért felelős szakemberrel (szakmai területvezető).
Az M2) pont a)-c) alpontja között az átfedés megengedett, ha az adott szakember több alkalmassági
feltételeknek is megfelel.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők
együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre
támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik EN ISO 9001:2009 vagy újabb szabvány előírásai
szerinti takarítási szolgáltatásra vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy az EN ISO 9001:2009 vagy újabb szabvány
előírásainak megfelelő, a takarítási szolgáltatás minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek
leírásával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt M1)-M3 pont szerinti alkalmassági követelményeknek
a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

746

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás vagy nemteljesítés esetén Vállalkozó köteles a nem megfelelő minőségben vagy nem teljesített
szolgáltatást a Megrendelő felhívását követően - külön költség felszámítása nélkül - haladéktalanul
ismételten elvégezni.
Napi késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, a napi takarítási feladatok késedelme esetére
minden megkezdett késedelmes óra után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés
időpontjáig a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított havi takarítási átalánydíj 1/720-ad
részének megfelelő forintösszeg, legfeljebb 3 óra késedelemig.
Napi meghiúsulási kötbér: a napi takarítási feladatok Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból
történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított havi takarítási átalánydíj 3/720-ad részének megfelelő forintösszeg.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása
esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, a szerződés szerinti, általános forgalmi adó
nélkül számított 3 havi takarítási átalánydíjnak megfelelő forintösszeg. A szerződés teljesítése akkor
tekinthető meghiúsultnak, ha
a) a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, vagy
b) a teljesítés kizárólag és véglegesen Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, vagy
c) a Megrendelő a teljesítés során összesen 30 óra késedelembe esik vagy a Megrendelő 5 nap
vonatkozásában érvényesít napi meghiúsulási kötbért
d) a Vállalkozó az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakemberek bármelyikét a szerződés
teljesítése során 8 naptári napot meghaladóan nem biztosítja.
A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdése irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a szerződés ellenértékét saját forrásból finanszírozza.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
Számla benyújtására havonta, utólagosan, a ténylegesen teljesített és leigazolt teljesítést követően van
lehetőség. A teljesítés elfogadásáról az Ajánlatkérő minden esetben teljesítés igazolást állít ki. A teljesítést
igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.
A Vállalkozó a szolgáltatási díjakon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. Abban
az esetben, ha a díjakat alulprognosztizálta, az ebből eredő többlet költségeket, kiadásokat, stb. nem
háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
A nettó szolgáltatási díjakon felül az Ajánlatkérővel szemben csak az általános forgalmi adó (áfa)
érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos
áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
A szolgáltatási díjak a szerződés időtartama alatt nem emelhetők.
A díj(ak) meghatározása során figyelembe kell venni a kockázati tényezőket, így különösen, de nem
kizárólagosan számolni kell
- a hatályos rendeletben előírt, Magyarországon alkalmazandó minimális munkabérekkel és azoknak a
teljesítés során bekövetkező változásával;
- a teljesítés során felhasznált anyagok, eszközök, vegyszerek árváltozásának kockázatával, továbbá a
szokásos mértéket meg nem haladó piaci kockázatokkal (infláció, árfolyamváltozás, finanszírozás, átmeneti
munkaerőhiány, ellátási láncok akadozása, stb.),
- a koronavírus-járvány okozta munkaszervezési és védekezési kockázatokkal.
Az eljárásban a Kbt. 27/A. §-a és a felhívás VI.2) pontja is irányadó.
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A számlák fizetési határideje a teljesítéstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az Ajánlatkérő belföldi adóalany.
A késedelmi kamatra a vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés az irányadó.
Az eljárásban a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése is irányadó.
További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó
gazdálkodó szervezet általi teljesítését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok
(szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/18 (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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 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:
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:
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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:
Az ár szempontok esetén: fordított arányosítás. A felhívás III.1.3.) M2) pont c) alpontja szerinti
szakember többlet szakmai tapasztalata részszempont esetén: arányosítás/aránypár (legkedvezőbb/
legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva).
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
alkalmazza.
2. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezésével.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás NEM kerül
elrendelésre.
4. Az Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M2) pont c) alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményként
meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata részszempontra tett megajánlást és a szakember
megnevezését szakmai ajánlatnak tekinti. A részszempontokra tett megajánlás igazolására (ha nem 0) csatolni kell
a szakember végzettségét igazoló dokumentumot, továbbá már az ajánlatban teljeskörűen (mind az alkalmasság
szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával)
be kell nyújtani a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási
nyilatkozatot. A részszempontra tett megajánlás és a szakember megnevezésének elmulasztása hiánypótlási
tilalomba ütközik!
5. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat
– kivéve azon nyilatkozatokat, amelyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak –
pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése,
valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
6. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6)
bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági
nyilatkozata.
7. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban.
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8. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített
ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények
tekintetében, amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. §
(3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit
és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a
felhívás III.1.3) M1)-M3) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
9. Ajánlatkérő külön is felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (8) bekezdése szerinti eredménytelenségi okra!
10. Az Ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplők számára a szolgáltatás helyszíneinek megtekintésére
nem konzultációs jellegű helyszíni bejáráson biztosít lehetőséget 2022. augusztus 11. (csütörtök) napján 09:00
és 12:00 óra közt; a székhelyén: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.; kapcsolattartó: Sinkó Ilona; elérhetőség:
+36-30/567-8184, sinkoi@zesz.hu. Kérjük, hogy részvételi szándékukat a megadott elérhetőségeken előzetesen
jelezni szíveskedjenek.
11. További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
12. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Balatonkenese Város Önkormányzata (16695/2022)
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: Balatonkenese Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733995219
Postai cím: Béri Balogh Ádám Tér 1 732
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jurcsó János polgármester
Telefon: +36 88481087
E-mail: polgarmester@balatonkenese.hu
Fax: +36 88481087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonkenese.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:
Úthálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000720122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

752

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233127-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonkenese, Úthálózat fejlesztése
4 részfeladat vonatkozásában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 128523686 (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: Balatonkenese Berek utca útépítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8174 Balatonkenese, Berek utca
Helyrajzi szám (hrsz.): 569, 575/21, 580, 581,610.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonkenese, Berek utca felújítása során, a meglévő földút burkolata 4,25 méter széles aszfalt burkolattal
és kétoldali 1,00 méter széles stabilizált padkával kerül kiépítésre 602,54 méter hosszon. A tervezeti
útszakasz lakó-pihenő övezet lesz.
Út:
a.) osztályba sorolása: B.VI. d.D. vegyes használatú út.
b.) hossza: 602,54 méter,
c.) korona szélessége: 6,25 méter,
d.) burkolat szélessége: 4,25 méter, oldalesése: egyoldali: ,50 %.
e.) padka szélessége: 1,00 méter, oldalesése: 5,00%, burkolat: murva,
f.) legnagyobb esése: 11,40%.
Vízelvezetése:
A burkolatra hulló csapadékvízek a 0+000-0+180 km szelvény környezetében a szelvényezés szerinti
baloldalra tervezett "K" szegéllyel a tervezett víznyelőaknába, majd a zárt rendszeren keresztül a meglévő
árokba kerülnek levezetésre.
A kivitelezés építési engedély köteles. Az építési engedély száma: VE/62/00195-15/2022.
(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) 10
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 10
3 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával
fedetten történik (igen/nem) 5
4 5. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik.
(igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Balatonkenese, Soós Lajos és Óvoda utcai járda fel
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
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45233228-3

További tárgyak:
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8174 Balatonkenese, Soós Lajos és Óvoda utca
Helyrajzi szám (hrsz.): 651, 671
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindkét járdaszakasz végig egyenes.
A Soós Lajos utcában a keleti oldalon, az Óvoda utcában a déli oldalon épült járda.
Földmű építés nem készül. 95 m-es szakaszon 30 cm tükör kiszedés szükséges a kitermelt föld
elszállításával.
A tervezett hossz-szelvény: megegyezik a meglevővel. A beton burkolatú szakasz 3 cm-t
emelkedik az új aszfalt burkolattal, a járdalap burkolatú járda helyén az új betonalap az épület,
kerítés felöli szintje marad változatlan, erre készül a 3 cm aszfalt burkolat.
A beton burkolatú járda 1,5 m széles, az új járda alap 1,2 m széles lesz az árokig. Az új járda
oldalesése 2% az árok felé. A járda árok felöli szélén min. 40 cm mély, 20 cm széles beton bordát
kell készíteni a járda megcsúszás elleni védelmére.
Tervezett burkolat 1.:
3 cm AC 8 kopóréteg.
Meglevő beton alap
Tervezett burkolat 2.:
3 cm AC 8 kopóréteg
12 cm beton alap (C20/25-16/F2; + 1 sor hálóvasalás
25 cm Z 0-46 védőréteg.
(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) 10
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 10
3 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával
fedetten történik (igen/nem) 5
4 5. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik.
(igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Balatonkenese, Alsóréti u.- Kosztolányi u. útépíté
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonkenese, Alsóréti utca és Kosztolányi utca
Helyrajzi szám (hrsz.): 3721, 3735, 3742, 3779, 3858, 3859, 4361, 4573
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Balatonkenesén található Alsóréti és Kosztolányi Dezső utcák a Vak Bottyán utca és a Csók utca közti
szakaszon szilárd burkolattal kerülnek kiépítésre.
Alsóréti és Kosztolányi Dezső utca (helyi közút):
a.) osztályba sorolása: B.VI.d.D.
b.) hossza: 547,08 méter,
c.) korona szélessége: 6,25 méter,
d.) burkolat szélessége: 4,25 méter, oldalesése: kétoldali 2,50 %.
e.) padka szélessége: 1,00 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolat: murva,
f.) legnagyobb emelkedő: 1,67%.
A kivitelezés építési engedély köteles, az építési engedély száma: VE/62/00156-16/2022.
A burkolatra hulló csapadékvíz a burkolat lejtéseinek köszönthetően, az út mellé tervezettszivárogtató
kavics bordákon keresztülés a zöldterületeken kerül szikkasztásra az út mellett.
(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) 10
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 10
3 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával
fedetten történik (igen/nem) 5
4 5. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik.
(igen/nem) 5
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:
II.2.1)
Elnevezés: Balatonkenese, Petőfi u.-Bocskai u. útfelújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonkenese, Petőfi utca (hrsz.: 956.); Bocskai utca (hrsz.: 979. és
1546.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonkenese, Petőfi utca: felújítás: 201 méter
Bocskai utca: felújítás: 700 méter
(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) 10
2 3. Garanciális időszakban a hibabejelentést követően a hibaelhárítás megkezdésének ideje (minimum 1,
maximum 5 munkanap) 10
3 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával
fedetten történik (igen/nem) 5
4 5. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik.
(igen/nem) 5
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
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x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Balatonkenese Berek utca útépítés
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: 2022/07/29 (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: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: viavomito@viavomito.hu
Telefon: +36 88870079
Internetcím(ek): (URL) www.viavomito.hu
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Fax: +36 88870106
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
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: 55534546
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,
alépítményi munkák, előkészítő munkák, forgalomtechnika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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V.2.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
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
Hivatalos név: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11963468219
Postai cím: Ipari Park Északi szektor III/1
Város: Ajka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11963468219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Balatonkenese, Soós Lajos és Óvoda utcai járda fel
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: 2022/07/29 (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: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
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Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: viavomito@viavomito.hu
Telefon: +36 88870079
Internetcím(ek): (URL) www.viavomito.hu
Fax: +36 88870106
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
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: 5944368
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: előkészítő 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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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
Hivatalos név: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11963468219
Postai cím: Ipari Park Északi szektor III/1
Város: Ajka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11963468219
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Balatonkenese, Alsóréti u.- Kosztolányi u. útépíté
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: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3

761

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

762

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: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: viavomito@viavomito.hu
Telefon: +36 88870079
Internetcím(ek): (URL) www.viavomito.hu
Fax: +36 88870106
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
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: 33410030
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: előkészítő munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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V.2.10)
V.2.11)

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: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
Hivatalos név: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11963468219
Postai cím: Ipari Park Északi szektor III/1
Város: Ajka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11963468219
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Balatonkenese, Petőfi u.-Bocskai u. útfelújítása
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: 2022/07/29 (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: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: viavomito@viavomito.hu
Telefon: +36 88870079
Internetcím(ek): (URL) www.viavomito.hu
Fax: +36 88870106
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
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: 33634742
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: előkészítő munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
Hivatalos név: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11963468219
Postai cím: Ipari Park Északi szektor III/1
Város: Ajka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11963468219
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14928978219
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
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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:
2022/06/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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 előírta a felhívás V.2) További információk 32. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. §
(4)-(5) bekezdésben foglaltakat.
Ez alapján Ajánlatkérő előzetesen a beérkezett ajánlatok értékelését végzi el, majd az értékelési szempont
alapján a legjobb ár-érték alapú ajánlatnál végzi el a bírálatot.
Az el nem bírált ajánlatok min egyik részfeladat esetében:
Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Szlovák Utca 6.
Ajánlattevő neve: Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8400 Ajka Ipari Park Északi szektor III/1
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (16694/2022)
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: EKR000997632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

768

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: 74080654 (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: 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) 15
2 3. A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap,
max. 12 hónap) 15
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: 1 Rész száma: Elnevezés: Útfelújítás
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: 2022/08/02 (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: Ga Trade Transport Kft
Nemzeti azonosítószám: 24218885215
Postai cím: Újszőlőskert 1
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

771

E-mail: gatradetransportkft@gmail.com
Telefon: +36 703848936
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24218885215
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: 74080654
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: felelős műszaki vezetés
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

V.2.10)
V.2.11)

772

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: Ga Trade Transport Kft
Nemzeti azonosítószám: 24218885215
Postai cím: Újszőlőskert 1
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24218885215
Hivatalos név: Ujgold Kft
Nemzeti azonosítószám: 24298746215
Postai cím: Új Utca 10
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24298746215
Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209
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:
2022/07/01 (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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ballószög Község Önkormányzata (16815/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balloszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balloszog.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Konyhai és konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000650922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Kossuth Lajos Általános Iskola melegítő konyha és a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyha konyhatechnológiai
eszközeinek beszerzése.
Az Általános Iskola 400 adagos melegítő konyhájának és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek,
valamint a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyhájának felszerelése a rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázat
alapján.
(összesen 108 db eszköz)
2. rész: Konyhai eszközök beszerzése:
Fogyóeszközök beszerzése:
Zöldség előkészítő: összesen 54 db eszköz
Húselőkészítő: összesen 101 db eszköz
Főzőkonyha: összesen 639 db eszköz
Gluténmentes konyha: összesen 130 db eszköz
Ételszállítás: összesen 106 db eszköz
Bölcsőde étkeztetés: összesen 443 db eszköz
Iskola étkeztetés: összesen 3400 db eszköz
Részletesen a műszaki leírásban (részletes ártáblázat).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14059934 (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: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39221000-7

További tárgyak:
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. (Kossuth Lajos Általános Iskola)
6035 Ballószög, Kossuth utca 2. (Kiscsillag bölcsőde)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kossuth Lajos Általános Iskola melegítő konyha és a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyha konyhatechnológiai
eszközeinek beszerzése.
Az Általános Iskola 400 adagos melegítő konyhájának és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek,
valamint a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyhájának felszerelése a rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázat
alapján.
(Összesen 108 db eszköz)
Ajánlatkérő nem fogadja el a használt vagy bemutatódarabok megajánlását, a megajánlott eszközöknek
újaknak és rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lenniük.
Az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, kirakodása, a teljesítés (használat) helyén történő
szakszerű össze-, fel-, illetve beszerelése, üzembe helyezése, valamint mindazon feladatok ellátása,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
Ajánlatkérő rendelkezésére álljanak a Nyertes Ajánlattevő feladata.
A Konyhatechnológiai eszközökkel szemben támasztott követelmények:
• felülete ép, repedésektől mentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető;
• anyaga a vizes, párás munkakörnyezetnek ellenálljon;
• vízszintezhető kialakítású lábak;
• CE megfelelőségi nyilatkozat
Ezen felül a gépeknél:
• Garancia, cseregarancia (lsd. részletes ártáblázat);
• Magyarországi szervizzel rendelkezik;
• Magyar nyelvű használati ismertető.
Az egyedi gyártású konyhatechnológiai eszközök esetében a pontos méreteket a helyszínen történt
felmérés alapján kell pontosítani.
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 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”
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minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és
funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
Részletesen a műszaki leírásban (részletes ártáblázat).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap) 25
2 Szerviz reakcióidő (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb 5
munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 60, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap),
súlyszám: 25, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Szerviz reakcióidő (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb: 1 munkanap,
legkedvezőtlenebb 5 munkanap), súlyszám: 15, értékelési módszer: fordított arányosítás
(Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39221000-7

További tárgyak:

39221100-8
39221180-2
39241120-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. (Kossuth Lajos Általános Iskola)
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6035 Ballószög, Kossuth utca 2. (Kiscsillag bölcsőde)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fogyóeszközök beszerzése:
Zöldség előkészítő: összesen 54 db eszköz
Húselőkészítő: összesen 101 db eszköz
Főzőkonyha: összesen 639 db eszköz
Gluténmentes konyha: összesen 130 db eszköz
Ételszállítás: összesen 106 db eszköz
Bölcsőde étkeztetés: összesen 443 db eszköz
Iskola étkeztetés: összesen 3400 db eszköz
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 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 jellegénekegyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és
funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
Részletesen a műszaki leírásban (részletes ártáblázat).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap),
súlyszám: 30, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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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:
10013 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Konyhatechnológiai 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 1. része (Konyhatechnológiai eszközök beszerzése) a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, tekintve, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

780

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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V.2.10)
V.2.11)

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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SILBER-STAHL Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12719901203
Postai cím: Nádasdy Kálmán Utca 27.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12719901203
Hivatalos név: AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11887243203
Postai cím: Külső-Szegedi Út 136
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887243203
Hivatalos név: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Konyhai eszközök 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: 2022/07/27 (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
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Hivatalos név: SILBER-STAHL Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12719901203
Postai cím: Nádasdy Kálmán Utca 27.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: papp.ildiko@silber-stahl.hu
Telefon: +36 303407730
Internetcím(ek): (URL) www.silberstahl.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12719901203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14797793
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14059934
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: eszközök szállításában
részvétel
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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V.2.11)
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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: SILBER-STAHL Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12719901203
Postai cím: Nádasdy Kálmán Utca 27.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12719901203
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:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

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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Budaörs Város Önkormányzata (16334/2022)
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: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730105213
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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:
Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái
Hivatkozási szám: EKR000683492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

786

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112711-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái vállalkozási szerződés keretében
Teljesítés helye: Budaörs, Árok utcai szabadidőpark 4175/5 hrsz.
Feladat leírása: 18.639,65 m2-es parkban bontási munkák végzése (burkolat, berendezési tárgyak,
játszóeszközök és növényirtás), tereprendezés, 241 m2-en térkő-, 18 m2-en betonlap-, 236 m2-en
öntött gumi burkolat építése kerti szegéllyel (73 fm fém-, 215 fm beton-, 58 fm gerendaszegély), 9 db
új játszóeszköz telepítése szabványossági felülvizsgálattal, új homokozók építése árnyékolással, ivókút
telepítése, kertészeti munkák (cserjék, talajtakarók és évelők ültetése, füvesítés).
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles.
A részletes műszaki leírást, tartalmat és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109627933 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.2.1)

Elnevezés: Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budaörs, Árok utcai szabadidőpark 4175/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái vállalkozási szerződés keretében
Teljesítés helye: Budaörs, Árok utcai szabadidőpark 4175/5 hrsz.
Feladat leírása: 18.639,65 m2-es parkban bontási munkák végzése (burkolat, berendezési tárgyak,
játszóeszközök és növényirtás), tereprendezés, 241 m2-en térkő-, 18 m2-en betonlap-, 236 m2-en
öntött gumi burkolat építése kerti szegéllyel (73 fm fém-, 215 fm beton-, 58 fm gerendaszegély), 9 db
új játszóeszköz telepítése szabványossági felülvizsgálattal, új homokozók építése árnyékolással, ivókút
telepítése, kertészeti munkák (cserjék, talajtakarók és évelők ültetése, füvesítés).
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles.
A részletes műszaki leírást, tartalmat és követelményeket 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. Vállalt jótállás időtartama (hónapban megadva; min. 24 hónap, max. 36
hónap) 10
2 3. Vállalt teljesítés időtartama (napban megadva; min. 60 nap, max. 90 nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft-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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.) II.2.7) A szerződés időtartama ponthoz: A teljesítés időtartama: A teljesítési határidő - amely magába
kell, hogy foglalja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát - a munkaterület átadás
időpontjától számít. A teljesítési határidő maximuma 90 nap. A vállalt teljesítési határidő értékelési
szempont.
2.) II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő a 2. értékelési
szempont esetében 36 hónapban határozza meg a vállalt jótállás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad. A 24 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A Kbt. 77. § (1)
bekezdés alapján ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében 60 napban határozza meg a teljesítés
időtartama legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb (60 napnál rövidebb) vállalásokra
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egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 90 napnál kedvezőtlenebb (90
napnál hosszabb) teljesítés időtartama megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
3.) Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától
annak teljesítéséig legalább 35.000.000 HUF/év, valamint 20.000.000 HUF/kár összegű építési-szerelési
felelősségbiztosítással kell rendelkezni. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés
időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
hiteles másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítást a
szerződés hatálya alatt érvényben kell tartani.
4.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100 pont.
5.)A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fenti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes (2.
értékelési szempont: jótállás időtartama), ill. fordított (1. értékelési szempont: ajánlati ár; 3. értékelési
szempont: teljesítés időtartama) arányosítással történik, 0-100 pont között. A legkedvezőbb ajánlat kapja
a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb
pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes
értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként
összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 2. pontja esetében (jótállás) a legmagasabb értéket, az
1. értékelési szempont esetében (ajánlati ár) és a 3. értékelési szempont esetében (teljesítés időtartama) a
legalacsonyabb értékeket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb
ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
6.) Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.
§ (1), (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően kettő órával később kezdi meg. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bekezdés, 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rend.
15. § (1)-(3) bekezdései.
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
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x 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: Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési 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: 2022/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13502368213
Postai cím: Attila Utca 7
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
E-mail: balvanyfa.iroda@gmail.com
Telefon: +36 306942006
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502368213
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: 110224330
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109627933
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: Öntött gumiburkolat
készítése, Játszóeszköz telepítése, építési és bontási munkálatok.
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: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13502368213
Postai cím: Attila Utca 7
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502368213
Hivatalos név: Garden-System Kertépítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13664529213
Postai cím: Móra Ferenc Utca 87.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13664529213
Hivatalos név: Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet
Nemzeti azonosítószám: 65764235243
Postai cím: Gyep Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 65764235243
Hivatalos név: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11630979243
Postai cím: Anna Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11630979243
Hivatalos név: Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13068349213
Postai cím: Május 1 Utca 15
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13068349213
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:
2022/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x 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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (16614/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735667241
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czékó Gábor
Telefon: +36 12448225
E-mail: czeko.gabor@obvf.hu
Fax: +36 12448226
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.obuda.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:
Szentendrei út 32-36. zöldterület rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000487502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

794

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 megújítandó terület a Bogdáni út – Szentendrei út – Kerék utca között húzódik két rész területen. Az
egyik az északi terület, amely a Bogdáni út 4. és Szentendrei út 36. közötti zöldfelületek csoportja, a másik
a déli terület, amely a Szentendrei út 32-34. közötti pihenő park.
A legmeghatározóbb konfliktusok a területen a zöldfelületeken való áttaposások, a ritkás növényállomány,
a rossz állapotú támfalak és növénykazetták, a déli területen lévő balesetveszélyes rámpa és a burkolatok
minősége. Az északi területen felújítunk minden gyepfelületet. A Bogdáni út 4. és Szentendrei út 36.
közötti zöldfelületeken megszűnnek az áttaposások. A jövőbeni kitaposás kiküszöbölése érdekében
beton szegély és sűrű, változatos évelő kiültetések, valamint talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre
ezeken a zöldfelületeken. 6 db új fa kerül kiültetésre Főkertész javaslatára más projektek kapcsán fapótlás
céljából. A Szentendrei út 36/A bejáratainál felújításra kerül az aszfalt burkolat és a meglévő rossz állapotú
növénykazetták elbontandók, helyükön vízáteresztő burkolat lesz. A Bogdáni út 4. épület nyugati
bejáratához szintén vízáteresztő burkolat vezet majd a mostani beton lap burkolat helyett. A déli területen
a rossz állapotú járdaburkolatok, támfal elemek, és a Szentendrei út 34. számhoz vezető szabálytalan
kialakítású rámpa elbontásra kerül. 3 db rossz egészségügyi állapotú fa ki lesz vágva, ezeknek pótlására
is sor kerül. A gyalogos útvonalak racionalizálása és felújítása, az elbontott rámpa helyére beton lépcső
épül. A növényfelületek megújulnak, az északi részhez hasonlóan talajtakaró növény kiültetések, színes
és változatos évelő kiültetések, és a gyep felújítására is sor kerül, valamint cserjesáv a Szentendrei út felöli
részre. A park közepén pihenőterület jön létre kihelyezett támlás székekkel.
Szentendrei út 32-36. fejlesztésének főbb mennyiségei:
Kertépítészet
● Fakivágás 3 db
● Aszfalt burkolatok (gyalogos) bontása 311,7 m3
● Beton lap burkolat és beton pontalapok bontása 8,2 m3
● Szórt burkolat bontása 26,9 m3
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● Beton rámpa és lépcső elbontása 16,8 m3
● Vasbeton támfal elbontása 3,8 m3
● Beton ülőfelületek elbontása 0,7 m3
● Kiemelt ágyás elbontása 20,9 m3
● Fém korlát elbontása 3,9 fm
● Hulladékgyűjtő elbontása 3 db
● Padok elbontása 2 db
● Beton virágláda elbontása 4 db
● Hulladékgyűjtő (kutyás) bontása és áthelyezése 2 db
● Fák egyedi védelme építkezés idején 50 db
● Fák egyedi védelme kiegészítő ütközőzóna 7 db
kialakításával építkezés idején
● Megtartandó fa ápoló metszése, gallyazása 14 db
3-20 m közötti magasságban
● Virágágyás- és cserjeírtás 115 m2
● Gyepnyesés 5 cm vastagságban 2239 m2
● Ideiglenes védőkerítés építése 452 fm
● Gyökérzár építése 239 fm
● Föld mozgatás és durva tereprendezés 41,3 m3
● Finom tereprendezés 257,6 m3
● Munkagödör ásása 28,2 m3
● Tükörkészítés tömörítés nélkül 228,8 m3
● Simító hengerelés 588,7 m2
● Fejtett föld felrakása szállítóeszközre 228,7 m3
● Föld- és egyéb hulladék konténeres elszállítása, lerakása 228,7 m3
● Geotextília (200g/m2) 588,7 m2
● Ágyazat készítése fagyálló finom zúzottkó NZ 11/32 104,2 m3
● Ágyazat készítése fagyálló finom zúzottkő NZ 4/11 24,2 m3
● Ágyazat készítése fagyálló finom zúzottkő NZ 2/4 0,8 m3
● Ágyazat készítése Ckt 4 stabilizáló cement 45,9 m3
● Süllyesztett horganyzott fémszegély 3×250 mm készítése 389,7 fm
● Süllyesztett útszegély 40×20×15 cm készítése 128 fm
● Egyedi kiemelt beton szegélykő elemek rakása 20×30× változó 52 fm
● Hengerelt aszfalt burkolat készítése 417,1 m2
● Terraway műgyantás szórt burkolat építése 2,5 cm vtg. 105,2 m2
● Térkő burkolat telepítése 17,8 m2
● Zúzottkő terítése 48,7 m2
● Felület szivárgó 57,3 m2
● Vasbeton lépcsők építése – Szentendrei út 34. 0,8 m3
● Bútorok 10 db
● Humuszban gazdag földterítés 679,3 m3
● Fa telepítése 3 db
● Gyepesítés 1091,3 m2
● Cserjék, talajtakaró cserjék 4913 db
● Évelők 2691 db
● Hagymások 4500 db
● Mulcs terítése 1413,9 m2
A részletes mennyiségeket és műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető
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meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés is szerepel mellette.
Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94568597 (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: Szentendrei út 32-36. zöldterület rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112710-5

További tárgyak:

45112711-2

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1033 Budapest, Szentendrei út 32-36. társasházakat övező zöldterület,
hrsz.: 18443/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megújítandó terület a Bogdáni út – Szentendrei út – Kerék utca között húzódik két rész területen. Az
egyik az északi terület, amely a Bogdáni út 4. és Szentendrei út 36. közötti zöldfelületek csoportja, a másik
a déli terület, amely a Szentendrei út 32-34. közötti pihenő park.
A legmeghatározóbb konfliktusok a területen a zöldfelületeken való áttaposások, a ritkás növényállomány,
a rossz állapotú támfalak és növénykazetták, a déli területen lévő balesetveszélyes rámpa és a burkolatok
minősége. Az északi területen felújítunk minden gyepfelületet. A Bogdáni út 4. és Szentendrei út 36.
közötti zöldfelületeken megszűnnek az áttaposások. A jövőbeni kitaposás kiküszöbölése érdekében
beton szegély és sűrű, változatos évelő kiültetések, valamint talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre
ezeken a zöldfelületeken. 6 db új fa kerül kiültetésre Főkertész javaslatára más projektek kapcsán fapótlás
céljából. A Szentendrei út 36/A bejáratainál felújításra kerül az aszfalt burkolat és a meglévő rossz állapotú
növénykazetták elbontandók, helyükön vízáteresztő burkolat lesz. A Bogdáni út 4. épület nyugati
bejáratához szintén vízáteresztő burkolat vezet majd a mostani beton lap burkolat helyett. A déli területen
a rossz állapotú járdaburkolatok, támfal elemek, és a Szentendrei út 34. számhoz vezető szabálytalan
kialakítású rámpa elbontásra kerül. 3 db rossz egészségügyi állapotú fa ki lesz vágva, ezeknek pótlására
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is sor kerül. A gyalogos útvonalak racionalizálása és felújítása, az elbontott rámpa helyére beton lépcső
épül. A növényfelületek megújulnak, az északi részhez hasonlóan talajtakaró növény kiültetések, színes
és változatos évelő kiültetések, és a gyep felújítására is sor kerül, valamint cserjesáv a Szentendrei út felöli
részre. A park közepén pihenőterület jön létre kihelyezett támlás székekkel.
Szentendrei út 32-36. fejlesztésének főbb mennyiségei:
Kertépítészet
● Fakivágás 3 db
● Aszfalt burkolatok (gyalogos) bontása 311,7 m3
● Beton lap burkolat és beton pontalapok bontása 8,2 m3
● Szórt burkolat bontása 26,9 m3
● Beton rámpa és lépcső elbontása 16,8 m3
● Vasbeton támfal elbontása 3,8 m3
● Beton ülőfelületek elbontása 0,7 m3
● Kiemelt ágyás elbontása 20,9 m3
● Fém korlát elbontása 3,9 fm
● Hulladékgyűjtő elbontása 3 db
● Padok elbontása 2 db
● Beton virágláda elbontása 4 db
● Hulladékgyűjtő (kutyás) bontása és áthelyezése 2 db
● Fák egyedi védelme építkezés idején 50 db
● Fák egyedi védelme kiegészítő ütközőzóna 7 db
kialakításával építkezés idején
● Megtartandó fa ápoló metszése, gallyazása 14 db
3-20 m közötti magasságban
● Virágágyás- és cserjeírtás 115 m2
● Gyepnyesés 5 cm vastagságban 2239 m2
● Ideiglenes védőkerítés építése 452 fm
● Gyökérzár építése 239 fm
● Föld mozgatás és durva tereprendezés 41,3 m3
● Finom tereprendezés 257,6 m3
● Munkagödör ásása 28,2 m3
● Tükörkészítés tömörítés nélkül 228,8 m3
● Simító hengerelés 588,7 m2
● Fejtett föld felrakása szállítóeszközre 228,7 m3
● Föld- és egyéb hulladék konténeres elszállítása, lerakása 228,7 m3
● Geotextília (200g/m2) 588,7 m2
● Ágyazat készítése fagyálló finom zúzottkó NZ 11/32 104,2 m3
● Ágyazat készítése fagyálló finom zúzottkő NZ 4/11 24,2 m3
● Ágyazat készítése fagyálló finom zúzottkő NZ 2/4 0,8 m3
● Ágyazat készítése Ckt 4 stabilizáló cement 45,9 m3
● Süllyesztett horganyzott fémszegély 3×250 mm készítése 389,7 fm
● Süllyesztett útszegély 40×20×15 cm készítése 128 fm
● Egyedi kiemelt beton szegélykő elemek rakása 20×30× változó 52 fm
● Hengerelt aszfalt burkolat készítése 417,1 m2
● Terraway műgyantás szórt burkolat építése 2,5 cm vtg. 105,2 m2
● Térkő burkolat telepítése 17,8 m2
● Zúzottkő terítése 48,7 m2
● Felület szivárgó 57,3 m2
● Vasbeton lépcsők építése – Szentendrei út 34. 0,8 m3
● Bútorok 10 db
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● Humuszban gazdag földterítés 679,3 m3
● Fa telepítése 3 db
● Gyepesítés 1091,3 m2
● Cserjék, talajtakaró cserjék 4913 db
● Évelők 2691 db
● Hagymások 4500 db
● Mulcs terítése 1413,9 m2
A részletes mennyiségeket és műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés is szerepel mellette.
Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. MV-M v. egyenértékű FMV joggal v. a megszerz. szüks. kép. min. köv. szerinti
szakmai gyak. rend. SZK szakmai többlettapasztalat egész hóban (0-12 hó) 15
2 3. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész
hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó HUF-ban tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A II.2.5) pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az
értékelési szempontokat:
Ár szempont:
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve (tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Minőségi szempont
2. A 266/2013. (VII.11.)Korm.rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. pontja
szerinti " Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület" MV-M kategóriájú vagy ezzel egyenértékű
felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum
követelmény szerinti szakképzettséggel és a képesítés alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel
rendelkező mélyépítési (tereprendezés) kivitelezésben szerzett tapasztalattal rendelkező szakember
többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve)(min. 0 hónap, max. 12 hónap) Súlyszám: 15
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3. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása egész hónapokban
megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 15
2. AK az egyértelműség kedvéért jelzi, hogy a II.2.7) pontban a szerződés időtartama tekintetében a
munkaterület átadásától
számított 180 naptári napot ért, mely időpont a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja.
Az átadás-átvételi eljárás időtartama 15 munka nap. Előteljesítés megengedett.
3. V.2. További információ folytatása:
21) AK előírja, hogy a nyertes AT-nek és alvállalkozójának a szerződéskötés időpontjában szerepelnie kell
az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén
legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló
nyilvántartásba.
22.) AT az ajánlatában köteles nyilatkozni az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről (SZK), akit be kíván
vonni a teljesítésbe. A
nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: SZK neve, annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba
SZK-t bevonni kívánja,
SZK végzettsége vagy jogosultsági számát (amennyiben már van), nyilatkozat arról, hogy a SZK-rel a
szerződés teljesítésének
időtartama alatt rendelkezni fog. Az ajánlathoz csatolandó a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza, melyből a kért szakmai
tapasztalat (annak időtartama – év/hónap megjelöléssel - és tárgya) egyértelműen megállapítható kell,
hogy legyen. 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 SZK még nem rendelkezik az értékelési szempont
szerinti vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, úgy az ajánlathoz csatolni kell a SZK végzettségét, ill. képzettségét igazoló
iskolai oklevél egyszerű
másolatát is.
AK előírja, hogy AT nyertessége esetén az értékelési szemponthoz bemutatott SZK-nek legkésőbb a
szerz.kötés időpontjára
szerepelnie 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 szerz.kötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal
egyenértékű 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.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szentendrei út 32-36. zöldterület rehabilitációja
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: 2022/08/01 (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
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Hivatalos név: Hjk-Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25086263243
Postai cím: Kén Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: hjkinvest15@gmail.com
Telefon: +36 704116596
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25086263243
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: 94568597
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: felelős műszaki vezetői
tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Garden-System Kertépítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13664529213
Postai cím: Móra Ferenc Utca 87.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13664529213
Hivatalos név: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13502368213
Postai cím: Attila Utca 7
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13502368213
Hivatalos név: Zen4 Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28790893213
Postai cím: Szentendrei Út 3-5. fszt.8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28790893213
Hivatalos név: Hjk-Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25086263243
Postai cím: Kén Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25086263243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/05/11 (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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros Önkormányzata (15793/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szelestey Vera
Telefon: +36 13271080
E-mail: SzelesteyV@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapest.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gellért-hegyi lefolyási modell elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000019222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71621000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a főváros csapadék stratégiájának megalkotása érdekében a Gellért-hegyre szeretne lefolyási
modellről szóló tanulmányt készíttetni.
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő részére a Gellért-hegyre
vonatkozó lefolyási modell bemeneti alapadatainak az összegyűjtése, feldolgozása, a lefolyási modell
felépítése.
A modell különböző csapadékeseményekre futtatásának eredményei alapján azon területek
meghatározása, ahol műszaki – lehetőleg természetközeli – beavatkozásokkal javítani lehet a csapadékvíz
visszatartásán, a hirtelen lezúduló csapadékok okozta erózió csökkenthető, egyáltalában a csapadékvíz
összegyűjtése, tárolása, tározása és hasznosítása megoldható. Mindezekről összefoglaló javaslat
tanulmány készítése a Nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
A Gellért-hegyre készítendő lefolyási modell Budapest csapadékstratégiája elkésztésének az első lépése. A
Gellért-hegy lenne az ún. mintaprojekt , ami alapján egész Budapestre készíthető lefolyási modell.
A jelen lefolyási modell nem tartalmaz tervezési feladatot, ugyanakkor olyan szemlélettel szükséges
gondolkodni az elkészítése, az eredmények kiértékelése, a beavatkozási javaslatok megtétele során, mely
megalapozza ezen beavatkozások későbbi tervszerű elkészítését és az alapján a megvalósítását.
A vizsgálandó területet a Szent Gellért tér – Bartók Béla út – Villányi út – Budaörsi út – BAH csomópont
– Hegyalja út – Szent Gellért rakpart – Szent Gellért tér által körbezárt, vízszintes vetületében 196 ha-os
terület alkotja.
A modell elkészítése a következő középtávú célok megvalósítása érdekében történik:
1) A kisebb intenzitású csapadékok esetében (10-30 mm/óra) elsődleges cél a lehulló csapadékmennyiség
65-80%-ának a
visszatartására és lehető legnagyobb részben történő hasznosítására vonatkozó javaslat elkészítése.
2) Nagyobb intenzitású csapadékesemények (>30 mm/óra) esetében az elsődleges cél az erózió által
károsított területek
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lehatárolása, károsítás mértékének meghatározása, a kiváltott erózió mértékének csökkentésére javaslat
készítése.
3) További cél annak a vizsgálata, van-e lehetőség az egyesített rendszerű csatornahálózatba kerülő
csapadékok leválasztására
és az elválasztott csapadékvizek északi oldalon az Ördög-árok kiömlőjén keresztül a Dunába történő
közvetlen bevezetésére, a déli oldalon a Feneketlen tóba, – mint vízpótlás – történő bevezetésére, vagy a
felhagyott Kelenhegyi víztározó medencében történő ideiglenes tárolására és a további hasznosítására.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
1) A terep- és felszín modell előállítása
2) Területhasználati térképek beszerzése
3) Egyesített- és elválasztott rendszerű csatornahálózat, felszíni vízelvezetés adatainak alapján genplán
készítése
4) A terület szimulációs modelljének elkészítése
Részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12915000 (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: Gellért-hegyi lefolyási modell elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71621000-7

További tárgyak:
71356000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a főváros csapadék stratégiájának megalkotása érdekében a Gellért-hegyre szeretne lefolyási
modellről szóló tanulmányt készíttetni.
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő részére a Gellért-hegyre
vonatkozó lefolyási modell bemeneti alapadatainak az összegyűjtése, feldolgozása, a lefolyási modell
felépítése.
A modell különböző csapadékeseményekre futtatásának eredményei alapján azon területek
meghatározása, ahol műszaki – lehetőleg természetközeli – beavatkozásokkal javítani lehet a csapadékvíz
visszatartásán, a hirtelen lezúduló csapadékok okozta erózió csökkenthető, egyáltalában a csapadékvíz
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összegyűjtése, tárolása, tározása és hasznosítása megoldható. Mindezekről összefoglaló javaslat
tanulmány készítése a Nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
A Gellért-hegyre készítendő lefolyási modell Budapest csapadékstratégiája elkésztésének az első lépése. A
Gellért-hegy lenne az ún. mintaprojekt , ami alapján egész Budapestre készíthető lefolyási modell.
A jelen lefolyási modell nem tartalmaz tervezési feladatot, ugyanakkor olyan szemlélettel szükséges
gondolkodni az elkészítése, az eredmények kiértékelése, a beavatkozási javaslatok megtétele során, mely
megalapozza ezen beavatkozások későbbi tervszerű elkészítését és az alapján a megvalósítását.
A vizsgálandó területet a Szent Gellért tér – Bartók Béla út – Villányi út – Budaörsi út – BAH csomópont
– Hegyalja út – Szent Gellért rakpart – Szent Gellért tér által körbezárt, vízszintes vetületében 196 ha-os
terület alkotja.
A modell elkészítése a következő középtávú célok megvalósítása érdekében történik:
1) A kisebb intenzitású csapadékok esetében (10-30 mm/óra) elsődleges cél a lehulló csapadékmennyiség
65-80%-ának a visszatartására és lehető legnagyobb részben történő hasznosítására vonatkozó javaslat
elkészítése.
2) Nagyobb intenzitású csapadékesemények (>30 mm/óra) esetében az elsődleges cél az erózió által
károsított területek lehatárolása, károsítás mértékének meghatározása, a kiváltott erózió mértékének
csökkentésére javaslat készítése..
3) További cél annak a vizsgálata, van-e lehetőség az egyesített rendszerű csatornahálózatba kerülő
csapadékok leválasztására és az elválasztott csapadékvizek északi oldalon az Ördög-árok kiömlőjén
keresztül a Dunába történő közvetlen bevezetésére, a déli oldalon a Feneketlen tóba, – mint vízpótlás –
történő bevezetésére, vagy a felhagyott Kelenhegyi víztározó medencében történő ideiglenes tárolására
és a további hasznosítására.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
1) A terep- és felszín modell előállítása
2) Területhasználati térképek beszerzése
3) Egyesített- és elválasztott rendszerű csatornahálózat, felszíni vízelvezetés adatainak alapján genplán
készítése
4) A terület szimulációs modelljének elkészítése
Részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott
szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint
36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosítószám: TOP-1.5.1-20-2020-00024
II.2.9) További információ:
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:
05898 / 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: Gellért-hegyi lefolyási modell elkészítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14848137241
Postai cím: Tüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: office@dhi.hu
Telefon: +36 17891645
Internetcím(ek): (URL) www.dhi.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14848137241
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: 12915000
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: modellfuttatások
eredményeinek kiértékelése,
genplán,összefoglaló javaslat tanulmány készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13628084206
Postai cím: Közép Fasor 78. I/4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@folyammernoki.hu
Telefon: +36 62644783
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13628084206
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 29850000 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14848137241
Postai cím: Tüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14848137241
Hivatalos név: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: 12308161203
Postai cím: Ceglédi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12308161203
Hivatalos név: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13628084206
Postai cím: Közép Fasor 78. I/4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628084206
Hivatalos név: Tiszaqua Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25816259206
Postai cím: Szilágyi Utca 2. I. em. 111.
Város: Szeged

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

811

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25816259206
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:
Tárgyi eljárásban ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevők, amely ajánlat azonban - az ajánlati felhívás
VI.3.9.) pont 19. alpontjában foglaltakkal összhangban - a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján nem kerültek
elbírálásra:
Ajánlattevő neve: Tiszaqua Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6721 Szeged Szilágyi utca 2. I. em. 111.
Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét Ceglédi út 2.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros Önkormányzata (15872/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szelestey Vera
Telefon: +36 1327 1080
E-mail: szelesteyv@budapest.hu
Fax: +36 1327 1863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2022-2025
Hivatkozási szám: EKR000517832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés, melynek tárgya "Budapest Főváros Önkormányzata könyvvizsgálói
feladatainak ellátása". (EKR rövidített név: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2022-2025)
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 36 hónapos időtartama alatt Budapest
Főváros Önkormányzata (melynek a 2022. évi összevont költségvetésének főösszege:416 846 255
ezer Ft), a Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények éves
költségvetési beszámolójának, az éves zárszámadásról készített rendelet-tervezet könyvvizsgálata,
egyéb szakmai szolgáltatás keretében az éves költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, átmeneti
finanszírozásról és gazdálkodásról szóló rendelettervezetek véleményezése, ajánlatkérő vagyoni,
pénzügyi helyzete, működési eredménye évközi alakulásának féléves vizsgálata, elemzése, tájékoztató
készítése. Eseti jelleggel hitelszerződésekben rögzített kötelezettség teljesítések ellenőrzése, támogatások
elszámolásának hitelesítése. Ajánlatkérő részére vagyoni, tervezési, pénzügyi, számviteli kérdésekben
szakmai tanácsadás.
A részletes feladatokat a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17170800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2022-2025
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest, Városház
utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés, melynek tárgya "Budapest Főváros Önkormányzata könyvvizsgálói
feladatainak ellátása". (EKR rövidített név: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2022-2025)
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 36 hónapos időtartama alatt Budapest
Főváros Önkormányzata (melynek a 2022. évi összevont költségvetésének főösszege: 416 846 255
ezer Ft), a Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények éves
költségvetési beszámolójának, az éves zárszámadásról készített rendelet-tervezet könyvvizsgálata,
egyéb szakmai szolgáltatás keretében az éves költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, átmeneti
finanszírozásról és gazdálkodásról szóló rendelettervezetek véleményezése, ajánlatkérő vagyoni,
pénzügyi helyzete, működési eredménye évközi alakulásának féléves vizsgálata, elemzése, tájékoztató
készítése. Eseti jelleggel hitelszerződésekben rögzített kötelezettség teljesítések ellenőrzése, támogatások
elszámolásának hitelesítése. Ajánlatkérő részére vagyoni, tervezési, pénzügyi, számviteli kérdésekben
szakmai tanácsadás. A részletes feladatokat a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT által M/2 pont alapján a teljesítésbe bevont szakember 36 hónap szakmai
tapasztalatán felüli, legalább 10 mdFt éves ktsgv-i főösszegű ktsgv-i szervnél szerzett könyvvizsgálói
többlettapasztalata 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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:
09074 / 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: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2022-2025
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: 2022/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12476963209
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eastaudit.hu
Telefon: +36 52533190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
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: 17170800
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: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11883816241
Postai cím: Báthori Utca 20. 3. em. 1/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
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: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12476963209
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12423161241
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241
Hivatalos név: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11883816241
Postai cím: Báthori Utca 20. 3. em. 1/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
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:
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca 15.
adószám: 12476963209
További ajánlattevők:
K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1054 Budapest Báthori utca 20. 3. em. 1/a.
adószám: 11883816241
Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1139 Budapest Petneházy utca 52. II/238.
adószám: 12423161241
Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1137 Budapest Katona József utca 14
adószám:12140732241
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat (16696/2022)
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: Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15781819111
Postai cím: Rákóczi Tér 1. 70
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 203108389
E-mail: kercza.virag@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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:
Általános iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000881032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

820

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bontási munkák:
- meglévő padló rétegrend (padlóburkolat, beton aljzat és födémfeltöltés) bontása teherhordó
szerkezetig,
- sérült oldalfalvakolatok leverése és javítása,
- beltéri ajtók bontása,
- lambéria bontása,
- ablakkönyöklők bontása,
- meglévő lépcsőkorlát bontása.
Építési munkák:
- födémfeltöltés készítése polisztirolgyöngy betonnal,
- esztrichbeton készítése 5 cm vastagságban,
- PVC és greslap burkolat készítés,
- alumínium nyílászárók beépítése,
- előtétfal készítése 2 rtg. gipszkartonból,
- falfelületek festése,
- új ablakkönyöklők beépítése,
- új lépcsőkorlát építése,
- falvédő burkolat készítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 73854686 (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: Általános iskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0

További tárgyak:
45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2521 Csolnok, Kossuth Lajos u. 6. Hrsz: 67/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontási munkák:
- meglévő padló rétegrend (padlóburkolat, beton aljzat és födémfeltöltés) bontása teherhordó
szerkezetig,
- sérült oldalfalvakolatok leverése és javítása,
- beltéri ajtók bontása,
- lambéria bontása,
- ablakkönyöklők bontása,
- meglévő lépcsőkorlát bontása.
Építési munkák:
- födémfeltöltés készítése polisztirolgyöngy betonnal,
- esztrichbeton készítése 5 cm vastagságban,
- PVC és greslap burkolat készítés,
- alumínium nyílászárók beépítése,
- előtétfal készítése 2 rtg. gipszkartonból,
- falfelületek festése,
- új ablakkönyöklők beépítése,
- új lépcsőkorlát építése,
- falvédő burkolat 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 jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap
- max. 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő pályázati támogatást vesz igénybe a beruházás megvalósításához.
Pályázati azonosítók: NEMZ-N-21-0094 és NEMZ-N-22-0015
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: Általános iskola 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: 2022/08/01 (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: Gabroplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24090995211
Postai cím: Patak Sor 17.
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
E-mail: gabropluskft@gmail.com
Telefon: +36 305994794
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24090995211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73487647
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73854686
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: Nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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: Gabroplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24090995211
Postai cím: Patak Sor 17.
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24090995211
Hivatalos név: Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12537178211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537178211
Hivatalos név: Könyv-Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14700239211
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Postai cím: Leanyvári Út 32
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14700239211
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:
2022/07/01 (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
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 | 2022.151

826

Déli Agrárszakképzési Centrum (16572/2022)
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: Déli Agrárszakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15329918217
Postai cím: Palánk 19
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonné Szerdai Zsuzsanna
Telefon: +36 74319876
E-mail: foigazgato@deliaszc.hu
Fax: +36 74319876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.deliaszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.deliaszc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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:
Tankonyhai eszközbeszerzés - GINOP 6.2.7.
Hivatkozási szám: EKR000910642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

827

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tankonyhai eszközök beszerzése a GINOP 6.2.7-20-2020-00002 azonosítószámú projekt keretében az
alábbi részajánlati körök szerint:
1. Konyhatechnológia eszközbeszerzése
2. Tankonyha bútorzat beszerzése
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: Konyhatechnológia beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39711100-0

További tárgyak:

42214100-0
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Kiegészítő szójegyzék

42215200-8
42500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Palánk 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Termék megnevezése és mennyisége (db)
1. Munkaasztal tolóajtóval - rozsdamentes fém, 1200mm x 700mm x 850 mm - 3 db
2. Munkaasztal tolóajtóval - rozsdamentes fém, 1600mm x 700 mm x 850 mm - 10 db
3. Kétmedencés mosogatópult - 3 db
4. Csepegtetős falipolc - 2 db
5. Kézmosó berendezés - 6 db
6. Falikút - 1 db
7. Lábon álló nyitott polc - rozsdamentes fém, 1200mm x 500mm x 1800 mm - 5 db
8. Lábon álló nyitott polc - rozsdamentes fém, 1400mm x 500mm x 1800 mm - 2 db
9. Lábon álló zárható polcos szekrény - rozsdamentes fém, 1000 mm x 500 mm x 1800 mm - 2 db
10. Lábon álló zárható polcos szekrény - rozsdamentes fém, 1400 mm x 500 mm x 1800 mm - 6 db
11. Felső szekrény - 8 db
12. Kuka - 14 db
13. Lábon álló szekrény - 1 db
14. Szappanadagoló - 6 db
15. Papíradagoló (hajtogatott kéztörlő adagoló) - 6 db
16. Péksütemény tároló - 2 db
17. Vetőszerkezet tároló kocsi 5 darab vászonnal - 1 db
18. Kézikocsi - 1 db
19. Molnárkocsi - 1 db
20. Hűtött munkaasztal - 1 db
21. Géptároló asztal (állvány) - 3 db
22. Regálkocsi - 4db
23. Kenyeres konténer - 1 db
További részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik
- hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem
lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy
azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az
ajánlatkérő, ez esetben azonban az
ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását. A
műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is,
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amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem
nyilvánítható érvénytelennek
az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki
előírásokat, nemzetközi
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat
átültető nemzeti
szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális
követelményekre vonatkoznak.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék,
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve
funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása a kötelező jótállási időn felül (min. 0- max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: GINOP-6.7.2-20-2021-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t.
II.2.1)
Elnevezés: Tankonyha bútorzat beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39711100-0

További tárgyak:

42214100-0
42215200-8

42500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Palánk 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Termék megnevezése és mennyisége (db)
1. Centrifugális rendszerű lisztszitagép (asztali) - 1 db
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2. Spirálkaros dagasztógép álló - 2 db
3. Félautómata osztó-gömbölyítő gép - 1 db
4. Szalagos rendszerű kiflisodró gép - 1 db
5. Állványos tésztanyújtó gép - 1 db
6. Mobil késletett kelesztőkamra - 1 db
7. Elektromos etázskemence, állvánnyal, páraelszívó ernyővel - 1 db
8. Hőlégkeveréses kemence 3 darab rozsdamentes sűtőkocsival - 1 db
9. Csokoládé temperáló - 1 db
10. Dagasztó keverő habverő - 1 db
11. Cukrászati hűtőszekrény - 1 db
12. Cukrászati mélyhűtőszekrény - 2 db
13. Spirálkaros dagasztógép - 1 db
14. Elektromos statikus sütő - 1 db
15. Fagylaltkészítő gép - 1 db
16. Labordaráló szitával - 1 db
17. Fondantnyújtó gép - 1 db
További részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/
vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot
is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval
alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban
megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat
is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki
engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi
szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az
ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy
a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása a kötelező jótállási időn felül (min. 0- max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.7.2-20-2021-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t.
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:
14853 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Konyhatechnológia beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

832

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 AGASTRO Kft. és a VENDI Kft. ajánlatai a rendelkezésre álló fedezeten – 31 330 160 HUF - felüliek, míg a
rendelkezésre álló fedezeten belül maradt a Gastimpex ajánlata, ugyannkor az ajánlat érvénytelenségét állítja
meg a bíráló bizottság, ezért az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja alapján eredménytelen.
Hivatkozott jogszabályhely értelmében: „Eredménytelen az eljárás, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint
igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.” A 75. § (4) bekezdés az alábbiakról rendelkezik: „A (2)
bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal
igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely ok miatt az
ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor
az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során
dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel
közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben
rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.”
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az EKR-ben rögzített a rendelkezésre álló fedezet összegét és az alátámasztó
dokumentumokat is feltöltötte az EKR rendszerbe, így az eljárás 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: 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
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 13109721217
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25304370243
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: Gastimpex Hungária Korlátolt Felelőségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 23688694242
Postai cím: Maglódi Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23688694242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Tankonyha bútorzat 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: ● 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 AGASTRO Kft. és a VENDI Kft. ajánlatai a rendelkezésre álló fedezeten - 11 817 495 HUF - felüliek, az eljárás a
Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja alapján eredménytelen a 2. részajánlati kör tekintetében.
Hivatkozott jogszabályhely értelmében: „Eredménytelen az eljárás, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint
igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.” A 75. § (4) bekezdés az alábbiakról rendelkezik: „A (2)
bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal
igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely ok miatt az
ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor
az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során
dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel
közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben
rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.”
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az EKR-ben rögzített a rendelkezésre álló fedezet összegét és az alátámasztó
dokumentumokat is feltöltötte az EKR rendszerbe, így az eljárás eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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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: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 13109721217
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
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Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25304370243
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
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:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (16648/2022)
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: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám: 16718005208
Postai cím: Kálvária Utca 4-10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalipszki Csaba
Telefon: +36 96516182
E-mail: szalipszki.csaba@utkezelogyor.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: útfenntartás, útfelújítás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Győr – forgalomtechnikai munkák
Hivatkozási szám: EKR000702612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

838

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területének úthálózatán található jelzőtáblák és
tartószerkezeteinek, új jelzőtáblák elhelyezése Nádorváros, Belváros, Újváros, Sziget, Pinnyéd,
Révfalu, Bácsa, Kisbácsa, Szabadhegy, Ménfőcsanak, Gyirmót, Kismegyer, Gyárváros, Szentiván, Likócs
városrészekben: közúti jelzőtábla (új, pótlás, csere) 707 db/év, oszlop áthelyezés (új, pótlás, csere) 343 db/
év, szalagkorlát kihelyezés (javítás) 20 fm/év, forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése (új, pótlás, csere)
80 db/év, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése (20 fm/év), Győr Megyei Jogú Város közigazgatási
területének úthálózatán található útburkolati jelek festése (hagyományosan festett, illetve tartós festés
Nádorváros, Belváros, Újváros, Sziget, Pinnyéd, Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Szabadhegy, Ménfőcsanak,
Gyirmót, Kismegyer, Gyárváros, Szentiván, Likócs városrészekben: festés fehér színekben: 620 m2/év,
festés sárga színben: 220 m2/év. festés egyéb színekben: 8 m2/év. Részletes leírás a műszaki leírásban
található. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a rendelkezésére álló keretösszeg nettó 55.000.000,- forint, melyből
legalább nettó 38.500.000,- forintnak megfelelő építési beruházás megrendelésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszegnek megfelelő
szolgáltatás megrendelésére. A szerződés hatálya: a szerződés hatályba lépésétől 2022. december 31.
napjáig, vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napjáig, ha a keretösszeg korábban merül ki.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében – 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: Győr – forgalomtechnikai munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233140-2

További tárgyak:

45233221-4

Kiegészítő szójegyzék

45233290-8
45233291-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területének úthálózatán található jelzőtáblák és
tartószerkezeteinek, új jelzőtáblák elhelyezése Nádorváros, Belváros, Újváros, Sziget, Pinnyéd,
Révfalu, Bácsa, Kisbácsa, Szabadhegy, Ménfőcsanak, Gyirmót, Kismegyer, Gyárváros, Szentiván, Likócs
városrészekben: közúti jelzőtábla (új, pótlás, csere) 707 db/év, oszlop áthelyezés (új, pótlás, csere) 343 db/
év, szalagkorlát kihelyezés (javítás) 20 fm/év, forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése (új, pótlás, csere) 80
db/év, forgalomcsillapító
eszközök kihelyezése (20 fm/év), Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területének úthálózatán található
útburkolati jelek festése (hagyományosan festett, illetve tartós festés Nádorváros, Belváros, Újváros, Sziget,
Pinnyéd, Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Szabadhegy, Ménfőcsanak, Gyirmót, Kismegyer, Gyárváros, Szentiván,
Likócs városrészekben: festés fehér színekben: 620 m2/év, festés sárga színben: 220 m2/év. festés egyéb
színekben: 8 m2/év. Részletes leírás a műszaki leírásban található.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a rendelkezésére álló keretösszeg nettó 55.000.000,- forint, melyből legalább
nettó 38.500.000,- forintnak megfelelő építési beruházás megrendelésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszegnek megfelelő
szolgáltatás megrendelésére. A szerződés hatálya: a szerződés hatályba lépésétől 2022. december 31.
napjáig, vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napjáig, ha a keretösszeg korábban merül ki.
Részletesen lsd. egyéb közbeszerzési dokumentumok.
(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. Vállalt jótállás időtartama a felújító hosszirányú burkolatjelek festése esetében
(hónap) (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap) 20
2 3. A kivitelezésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

840

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győr – forgalomtechnikai munkák
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: 2022/08/02 (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: Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10235746208
Postai cím: Fehérvári Út 75
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gabor@alfa-girod.hu
Telefon: +36 309475435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235746208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55000000
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: Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10235746208
Postai cím: Fehérvári Út 75
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235746208
Hivatalos név: RING-BNP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14494556207
Postai cím: Takarodó út 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14494556207
Hivatalos név: Út-Piktor Útjelfestő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11306513218
Postai cím: Bányász Utca 27
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11306513218
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő ár szempont alatt az „1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)” előírást érti.
A fentiekre tekintettel keretszerződés keretében valósul meg a szerződés teljesítése.
Nyertes ajánlattevő felolvasólapon szereplő összesített nettó ajánlati ára (nettó HUF): 52 843 245
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Győri Nemzeti Színház (16620/2022)
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: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: 15467012208
Postai cím: Czuczor Gergely Utca 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Hajnalka
Telefon: +36 96520604
E-mail: retihajnalka@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000764252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

845

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva
20 hónap időtartamra vagy a nettó 70 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Amennyiben a keretösszeg
a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel
megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számított 20 hónap alatt nem merül ki,
abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható legfeljebb 6 hónappal.
Ellátandó feladat: alkalmanként legfeljebb 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és
rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó,
ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok
ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos
feladatok) az alábbi bontásban:
- 7 fő nézőtéri dolgozó
- 6 fő ruhatári dolgozó
- 1 fő nézőtéri felügyelő
- 2 fő ruhatári felügyelő
- 1 fő kapcsolattartó.
A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként
kb. 4 óra. A
nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges
alkalmanként. Ajánlatkérő évadonként a Nagyszínházban 160, a Kisfaludy teremben 120 előadást tervez.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70000000 (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: Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: a Győri Nemzeti Színházon belül: a Nagyszínház, illetve a Kisfaludy
terem Győr, Czuczor G. u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva
20 hónap időtartamra vagy a nettó 70 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Ajánlatkérő a keretösszeg
max. 70 %-ának a lehívására vállal kötelezettséget. Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta
előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a
keretösszeg a szerződés aláírásától számított 20 hónap alatt nem merül ki, abban az esetben a szerződés a
keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható legfeljebb 6 hónappal.
Ellátandó feladat: alkalmanként legfeljebb 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és
rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó,
ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok
ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos
feladatok) az alábbi bontásban:
- 7 fő nézőtéri dolgozó
- 6 fő ruhatári dolgozó
- 1 fő nézőtéri felügyelő
- 2 fő ruhatári felügyelő
- 1 fő kapcsolattartó.
A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként
kb. 4 óra. A
nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges
alkalmanként. Ajánlatkérő évadonként a Nagyszínházban 160, a Kisfaludy teremben 120 előadást tervez.
(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.M/2.alkalmassági szempontnál jelölt 2 fő személyenként 12 hónapnál
hosszabb időtartamú szakmai tapasztalata ruhatári szolg.tev. ellátásában összesen a 2 főre (min.0, max:
120 hó) 10
2 2.M/3.alkalmassági szempontnál jelölt 2 fő személyenként 12 hónapnál hosszabb időtartamú szakmai
tapasztalata a nézőtéri szolgáltatási tevékenység ellátásában összesen a 2 főre(min.0, max. 120 hónap) 10
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3 3.M/2,M/3 alk.szemp.nál jelölteken kívül AT besz.tárgya szerinti (nézőtéri és/vagy ruhatári szolg.tev.)
szakm. tap-al rendelkező szakemberei szakm.i tap. a besz. tárgya sz. tev-ben(min.0,max. 360 hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Ajánlati ár: fő /nettó Ft/alkalom / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pontban megjelölt ár szempont alszempontjai:
4./ Ajánlati ár: fő /nettó Ft/alkalom: 60
Ár alszempontok:
4.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
4.2./ 1 fő ruhatári dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
4.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám:10
4.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 10
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

848

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13289 / 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: Nézőtéri és ruhatári személyzet 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: 2022/08/02 (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: BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13364652208
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 83
Város: Gönyű
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9071
Ország: Magyarország
E-mail: sztibor86@gmail.com
Telefon: +36 204834098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13364652208
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: 70000000
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: BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13364652208
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 83
Város: Gönyű
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 9071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13364652208
Hivatalos név: AVLAS Építőipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25385706108
Postai cím: Ráth Mátyás Tér 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25385706108
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Hatvan Város Önkormányzata (16181/2022)
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: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729394210
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
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
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:
Futópálya kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000197162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

852

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felvonulási létesítmények
1.) Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Betétes víztömlő, 1 Mpa, 12 mm: 50 m
2.) Ideiglenes vízvételi hely kialakítása mérőhellyel felvonulási céllal: 1 db
Költségtérítések
1.) Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló
vezetése: 1 db
Irtás, föld- és sziklamunka
1.) Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából
törzsátmérő: 21-40 cm között: 1 db
2.) Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm
között: 3 m3
3.) Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4cm-ig: 20 m2
4.) Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen
talajban, szállítással, 50,0 m-ig: 401,4 m3
5.) Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.:
1338,35 m2
6.) Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig: 407 m2
7.) Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig: 1338,35 m2
8.) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe: 1 db
9.) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén
elszámolva, konténer szállítás nélkül: 8 m3
Szivárgóépítés, alagcsövezés
1.) Elválasztó- és szűrőszövet borítása teljes felületre, geotextília fektetése 10 cm-es átfedéssel, CNW100
nem szőtt geotextília: 1845,75 m2
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Kőburkolat készítése
1.) Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER kerti szegélykő, szürke, sima felső felületű, 100x5x20
cm , Cikkszám: UH-198001 szegélygerenda betonozással: 2035 m
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
1.) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8
kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100
típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal: 30,1475 m3
2.) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11
kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100
típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal: 48,236 m3
Útburkolatalap és makadámburkolat
1.) NZ 0/22 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trρ=95%, 12 cm vastagságban:
148,338 m3
2.) NZ 22/55 v. 22/32 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trρ=95%, 15 cm
vastagságban: 185,423 m3
Szabadtéri, szabadidő és sportléesítmények
1.) Helyszíni beton szegélykő készítése íves kivitelben, 6cm szélességben, vízszintes kialakítással, kétoldali
zsaluzattal 30cm magassággal, vízszintes felülettel, éltompított kialakítással: 6,8 m
2.) Sportpálya burkolat kialakítása, EPDM + SBR, 10mm SBR+4-5mm EPDM felület kialakítása vörös RAL
3016 színben: 1205,85 m2
3.) Sportpálya burkolat kialakítása, gumitégla felület kialakítása vörös RAL 3016 színben, 4 cm vastag, a
gyalogos utakkal történő kereszteződéseknél és az alternatív futókör átkötésnél: 30,6 m2
A részletes és irányadó munkatételeket az Árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 73820503 (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: Futópálya kialakítása
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: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan (Hrsz: 2685/5, 2685/6, 2685/7, 2685/8, 2684/24)
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felvonulási létesítmények
1.) Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Betétes víztömlő, 1 Mpa, 12 mm: 50 m
2.) Ideiglenes vízvételi hely kialakítása mérőhellyel felvonulási céllal: 1 db
Költségtérítések
1.) Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló
vezetése: 1 db
Irtás, föld- és sziklamunka
1.) Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából
törzsátmérő: 21-40 cm között: 1 db
2.) Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm
között: 3 m3
3.) Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4cm-ig: 20 m2
4.) Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen
talajban, szállítással, 50,0 m-ig: 401,4 m3
5.) Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.:
1338,35 m2
6.) Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig: 407 m2
7.) Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig: 1338,35 m2
8.) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe: 1 db
9.) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén
elszámolva, konténer szállítás nélkül: 8 m3
Szivárgóépítés, alagcsövezés
1.) Elválasztó- és szűrőszövet borítása teljes felületre, geotextília fektetése 10 cm-es átfedéssel, CNW100
nem szőtt geotextília: 1845,75 m2
Kőburkolat készítése
1.) Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER kerti szegélykő, szürke, sima felső felületű, 100x5x20
cm , Cikkszám: UH-198001 szegélygerenda betonozással: 2035 m
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
1.) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8
kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100
típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal: 30,1475 m3
2.) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11
kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100
típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal: 48,236 m3
Útburkolatalap és makadámburkolat
1.) NZ 0/22 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trρ=95%, 12 cm vastagságban:
148,338 m3
2.) NZ 22/55 v. 22/32 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trρ=95%, 15 cm
vastagságban: 185,423 m3
Szabadtéri, szabadidő és sportléesítmények
1.) Helyszíni beton szegélykő készítése íves kivitelben, 6cm szélességben, vízszintes kialakítással, kétoldali
zsaluzattal 30cm magassággal, vízszintes felülettel, éltompított kialakítással: 6,8 m
2.) Sportpálya burkolat kialakítása, EPDM + SBR, 10mm SBR+4-5mm EPDM felület kialakítása vörös RAL
3016 színben: 1205,85 m2
3.) Sportpálya burkolat kialakítása, gumitégla felület kialakítása vörös RAL 3016 színben, 4 cm vastag, a
gyalogos utakkal történő kereszteződéseknél és az alternatív futókör átkötésnél: 30,6 m2
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A részletes és irányadó munkatételeket az Árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt többlet jótállás időtartam az előírt
kötelező 12 hónaphoz képest (hónapokban, min. 0 hónap – max. 12 hónap) 20
2 A tárgyi beruházás esetében min. 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása
min. 100 munkaórában (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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/ (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: Futópálya kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/26 (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: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12998353213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL) www.everling.hu
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12998353213
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: 73820503
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23293896243
Postai cím: Barackos Út 113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23293896243
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23280739210
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210
Hivatalos név: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12998353213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12998353213
Hivatalos név: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11157625209
Postai cím: Tömös Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625209
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
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:
2022/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Károli Gáspár Református Egyetem (16630/2022)
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: Károli Gáspár Református Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 18060676243
Postai cím: Kálvin Tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Luterán Róbert beszerzési osztályvezető
Telefon: +36 309533541
E-mail: lutera.robert@kre.hu
Fax: +36 17999909
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kre.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: egyetem, egyházi jogi személy
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:
KRE leltározási, leltárelőkészítési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000738932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

861

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79210000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Leltározási, leltárelőkészítési szolgáltatások a Károli Gáspár Református Egyetem részére vállalkozási
szerződés keretében.
I./ Igényelt szolgáltatások:
1./ Előzetes leltározás, leltárelőkészítés (telephelyenként)
Kezdés: a szerződéskötést követően azonnal
Befejezés: (teljes dokumentáció átadása) legkésőbb: 2022. szeptember 30.
A feladatellátást befolyásoló tényezők:
a) A 1085 Budapest, Horánszky utca 26 telephely (kollégium) 2022.07.03. – 2022.07.16., valamint
2022.08.12 – 2022.08.17. között rendezvény szervezése miatt foglalt.
b) Az ingatlanok általános felújítási munkái 2022.07.01. – 2022.08.31. között zajlanak, amelyek pontos
időpontja, a munkálatok során igénybe vett helyiségek és a munkavégzés pontos időtartama a
szerződéskötésig meghatározásra kerül.
c) Nagyberuházások, felújítások munkafolyamatai a leltározási időszakot részben érintik az alábbi
ingatlanok esetében:
ca) 1088 Budapest, Reviczky utca 4.
- beruházás műszaki tartalma, időtartama felülvizsgálat alatt
- leltárfelvétel időpontja egyedi egyeztetés alapján
cb) 1116 Budapest, Temesvár utca 18.
- beruházás tervezett kezdete: 2022.09.15.
- leltárfelvétel: 2022.08.31-ig
cc) 1022 Budapest, Csopaki utca 6.
- beruházás tervezett időtartama: 2022.08.15 – 2022.11.30.
- leltárfelvétel: 2022.08.15-ig
cd) 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
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- beruházás tervezett időtartama: a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően, legkorábban
2022.09.01-től
- leltárfelvétel: 2022.08.31-ig
ce) 2750 Nagykőrös, Arany J. utca 28. régi szárny
- részleges beruházás, a leltárfelvétel időpontja egyedi egyeztetés alapján
A beruházások ütemezése a szerződéskötésig meghatározásra kerül.
A leltározási feladatok részletes leírása:
- eszközök azonosítása,
- hiányzó, sérült, nem látható helyen lévő vonalkódok pótlása az Egyetem nyilvántartásával egyező
vonalkód nyomtatásával, az EOS rendszer címkeformátumának megfelelően (a címke 50*25mm műanyag
címke (kissé vízhatlan jellegű) kivitelezés fehér alapon fekete),
- idegen tulajdonú, nálunk tárolt eszközök – vonalkóddal történő azonosítás nélkül – leltározása,
- kecskeméti telephelyeken a nyilvántartásban nem szereplő, címke nélküli vagy az Egyetem vonalkód
struktúrájától eltérő („régi”) vonalkódot tartalmazó eszközökön az Egyetemi vonalkód felhelyezése, „régi”
vonalkód érvénytelenítése,
- eszközök leltári körzetek szerinti rögzítése,
- fotódokumentáció készítés (csoportosan nyilvántartott eszközökhöz vonalkódonként mintadarab
fotózása, leltári körzetek leltár felvétel során fotózása, azonosítatlan eszközök fotózása)
- a leltározás folyamatában (pl. telephelyenként) a leltárfelvétel feldolgozott dokumentációjának átadása.
2./ Opcionálisan: Fordulónapi leltározás (2022.12.31. fordulónapi leltározás 2022.11.30. időponti állapot
szerint, a 2022.12. havi változások rögzítésével)
Kezdés legkorábban: 2022. december 5.
Befejezés (teljes dokumentáció átadása) legkésőbb: 2023. február 10.
A feladatellátást befolyásoló tényezők:
a) Az oktatási épületekben 2022.12.18-ig oktatás, 2022.12.19 – 01.31. között vizsgák zajlanak.
b) A kollégiumokban (3 telephely) az oktatási és vizsgaidőszakban hallgatók tartózkodnak.
c) Az Egyetem 2022.12.27 – 2022.12.31. között leáll. Leltárfelvétel ebben az időtartamban csak külön
egyeztetés alapján lehetséges.
A leltározási feladatok részletes leírása:
- az Egyetem 1. sz. mellékletben megjelölt telephelyein a saját és idegen tulajdonú eszközök leltárának
teljes körű felvétele (személyes használatra kiadott eszközök kivételével),
- leltár kiértékelése, dokumentálása papír alapon és az EOS rendszerben feldolgozható állomány
formájában egyaránt,
- a leltározás folyamatában (pl. telephelyenként) a leltárfelvétel feldolgozott dokumentációjának átadása.
II./ Ajánlatkérői elvárások:
Egységes szemlélet és módszertan alkalmazása a teljes leltárfelvétel és kiértékelés során.
A leltározás megkezdésének feltétele:
- (vonalas) ütemterv készítése telephelyenként a leltárfelvétel kezdő időpontjának és tervezett
időtartamának megjelölésével,
- ajánlatkérővel egyeztetett módszertani útmutató összeállítása.
A módszertani útmutatónak legalább az alábbi feladatokra ki kell terjednie:
- vonalkódok elhelyezése, láthatóságának biztosítása,
- megnevezés(ek) egységes kezelése,
- műszaki azonosítók (pl. gyári szám) ellenőrzése, rögzítése a felvett leltárban,
- csoportosan nyilvántartott eszközök kezelése,
- az adott leltározási körben leltározott eszközök azonosítása,
- nem vonalkódozható eszközök kezelési módja,
- minden olyan egyéb lényeges szempont előzetes rögzítése, amely a leltárfelvétel egységes szemlélet
mentén, azonos módszertannal biztosítja.
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Az ütemterv és az egységes módszertani útmutató összeállításának igényelt határideje: a
szerződéskötéstől számított legfeljebb 10 naptár nap.
Az egységes szemlélet biztosítását Ajánlatkérő a leltározás során lehetőség szerint azonos személyi
állománnyal biztosításával is kéri támogatni.
A leltározási adatok áttöltését az egyetemi rendszerbe biztosítani kell. Ez az történhet excel-ben, az
EOS-nak megfelelő struktúrában. Adatgyűjtőt, vonalkód nyomtatót és etikettet a Vállalkozónak kell
biztosítania.
III./ Leltározási dokumentumok összeállítása és kiértékelése
A leltározás eredményeként Ajánlatkérő az alábbi dokumentációk összeállítását igényli:
- papíralapú, aláírással hitelesített leltározási jegyzőkönyv,
- a leltárfelvétel elektronikus állományi formában,
- fotódokumentáció (szobánként, illetve a csoportként kezelt eszközökről),
- leltár kiértékelése (körzetek közti mozgások, hiányok és többletek feltüntetése).
A leltározási dokumentumoknak meg kell felelni az Egyetem leltárkészítési és leltározási szabályzatában
foglaltaknak, valamint a számviteli jogszabályok előírásainak.
További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18490000 (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: KRE leltározási, leltárelőkészítési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79210000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: HU-Magyarország, Budapest, Nagykőrös, Kecskemét
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Egyetem a tárgyi eszköz nyilvántartását a HC Delta Kft. által fejlesztett EOS ügyviteli rendszerben vezeti.
A rendszer támogatja a vonalkód olvasóval történő leltározást. A leltár eredményének a rendszerben
feldolgozhatónak kell lennie.
Az EOS rendszerből a nyilvántartási adatok excel formátumban kinyerhetők, az eredményfájlok excel
formátumból leképezhetők, importálhatók.
Az eszközök azonosítása többségében egyedileg, vonalkóddal történik, amely rögzítésre kerül az eszközön
és az EOS rendszerben. Az eszközök szűk körében (jellemzően tantermi székek, asztalok, kollégiumi ágyak,
szekrények, polcok) csoportos nyilvántartás működik (egy vonalkód több eszköz), amely az eszközökön
nem került elhelyezésre.
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A legutolsó leltárt követően a telephelyek, leltári körzetek közötti eszközmozgások dokumentálása
hiányos.
Az Egyetem eszközállománya kb. 38.000 db, melyből az ajánlatkéréssel érintett eszközök mennyisége
összesen kb. 37.100 db. Ebből
- nyilvántartásban lévő, részben címkézett eszközök: 29.900 db
- nyilvántartásban nem szereplő, teljes körben címkézendő eszközök: 8.100 db
A leltározásba bevont kiemelt telephelyek: Budapest (14 telephely), Nagykőrös (3 telephely), Kecskemét
(2 telephely). A telephelyek szerinti leltárkörzetek és eszközök számát az egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a leltár megkezdése előtt rendelkezésre bocsátja a telephelyeken fellelhető idegen tulajdonú
eszközök listáját, amelyek tekintetében kéri azok ellenőrzését, dokumentálását vonalkóddal történő ellátás
nélkül.
A személyes használatra kiadott eszközök (jellemzően: IT eszközök, telefon), valamint az ajánlatkérésben
nem szereplő telephelyek (lakások, bérbe adott ingatlanok, hosting, stb.) területén található eszközöket az
ajánlatban jelzett, két körben lefolytatott leltározással párhuzamosan az egyetem saját munkatársaival és
eszközeivel végzi.
A leltározáshoz a teljes eszközállomány listáját átadjuk, megjelölve benne az Egyetem által leltározott
leltárkörzeteket.
A leltárfelvételt az Egyetem részéről IT és/vagy létesítménygazdálkodási munkatárs támogatja, kíséri,
munkanapokon (8-17 óra) és szükség szerint szombati napokon.
(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 felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként
meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós feladatok: Fordulónapi leltározás (2022.12.31. fordulónapi leltározás 2022.11.30.
időponti állapot szerint, a 2022.12. havi változások rögzítésével)
Kezdés legkorábban: 2022. december 5.
Befejezés (teljes dokumentáció átadása) legkésőbb: 2023. február 10.
A feladatellátást befolyásoló tényezők:
a) Az oktatási épületekben 2022.12.18-ig oktatás, 2022.12.19 – 01.31. között vizsgák zajlanak.
b) A kollégiumokban (3 telephely) az oktatási és vizsgaidőszakban hallgatók tartózkodnak.
c) Az Egyetem 2022.12.27 – 2022.12.31. között leáll. Leltárfelvétel ebben az időtartamban csak külön
egyeztetés alapján lehetséges.
A leltározási feladatok részletes leírása:
- az Egyetem 1. sz. mellékletben megjelölt telephelyein a saját és idegen tulajdonú eszközök leltárának
teljes körű felvétele (személyes használatra kiadott eszközök kivételével),
- leltár kiértékelése, dokumentálása papír alapon és az EOS rendszerben feldolgozható állomány
formájában egyaránt,
- a leltározás folyamatában (pl. telephelyenként) a leltárfelvétel feldolgozott dokumentációjának átadása.
Ajánlatkérő a fordulónapi leltározási szolgáltatásokat 2022. október 15-ig megtett egyoldalú nyilatkozattal
egyoldalúan megrendelheti (opció lehívása). Az Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget.
Az opciós szolgáltatásokkal ajánlatkérő elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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:
Megjegyzés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tájékoztató jellegű, kizárólag abban sz esetben
irányadó, ha Ajánlatkérő az opciós feladatokat (fordulónapi leltározás) is megrendeli (az opciót lehívja).
Az igényelt teljesítési határidők:
I./ Előzetes leltározás, leltárelőkészítés (telephelyenként):
Kezdés legkorábban: a szerződéskötést követően azonnal
Befejezés (teljes dokumentáció átadása) legkésőbb: 2022. szeptember 30.
II./ Fordulónapi leltározás:
Kezdés legkorábban: 2022. december 5.
Befejezés (teljes dokumentáció átadása) legkésőbb: 2023. február 10.
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:
12191 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
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Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BIL azonosító:002391, EKR000738932022 Rész száma: Elnevezés: KRE leltározási,
leltárelőkészítési szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/02 (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: Optinvent Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25056792241
Postai cím: Aradi Utca 7. Aradi utca, 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: bastyai.miklos@optinvent.hu
Telefon: +36 203730375
Internetcím(ek): (URL) www.leltarozunk.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25056792241
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: 18490000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: Optinvent Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25056792241
Postai cím: Aradi Utca 7. Aradi utca, 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25056792241
Hivatalos név: DWS Inventory Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23188792241
Postai cím: Kuny Domokos Utca 4/D fsz.1. Kuny Domokos u. 4/D. fsz.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23188792241
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (16598/2022)
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: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832025203
Postai cím: Kazinczy Utca 5
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóczi-Király Ágnes
Telefon: +36 303571121
E-mail: tkiraly.agnes@kiskunhalasiszc.hu
Fax: +36 77738837
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalasiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskunhalasiszc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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:
Munkahelyi bölcsőde kialakítása Napsugár Bölcsiben
Hivatkozási szám: EKR001005572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

870

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezet fejlesztés tárgya: Napsugár Bölcsőde-munkahelyi bölcsőde kialakítása
Ép. övezeti besorolás: Vt-1
Beépítés módja: sajátos
Telek területe: 17.004 m2
Előírt: Tervezett:
Beépítési százalék: max.70 % 36,35 % (nem változik)
Épületmagasságban, zöldfelületben változás nem történik.
TERVEZÉSI PROGRAM
Tervezés tárgya: Munkahelyi bölcsőde kialakítás, bővítés nélküli, belső átalakítással
• Az építési telek Kiskunfélegyháza, belterületén található. A helyi építési szabályzat szerint Vt-1 építési
övezetbe tartozik. Az épület az övezeti előírás szerint sajátos formában helyezhető el. A telek 17.004 m2, a
beépíthetőségi max. 70 %, építménymagasság kialakult.
• Közműellátottság: az ingatlan teljes közművel ellátva, csatlakozási pontok kiépítve.
• A telek alapvetően téglalap formájú. A terep sík. A talajvízszint magasságáról nincs pontos adat.
• Az építési telken jelenleg a belső átalakításnál érintett kollégiumi épület, valamint oktatási (iskola,
tanműhely) épületek találhatóak. Az építési telekkel határos ingatlanokon üzlet, illetve vasútállomás
épületei találhatóak.
A fejlesztés építési engedély nélkül végezhető építési, kivitelezési munkálatokat tartalmaz kizárólag
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13227434 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

871

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: Munkahelyi bölcsőde kialakítása Napsugár Bölcsiben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. hrsz: 5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A tervezet fejlesztés tárgya: Napsugár Bölcsőde-munkahelyi bölcsőde kialakítása
• A meglévő kollégiumi épület, földszinti egységében, a könyvtári helyiségekből, belső átalakítással
munkahelyi bölcsőde kialakítás.
• Átalakítás során kialakítandó helyiség igények:
o kettő könyvtári helyiségből egyik felosztásával ki kell alakítani egy gyermek átadó, öltözőt, egy
tálalókonyhát és egy gyermekfürdő helyiséget.
o a másik könyvtári helyiségben kerüljön kialakításra egy csoportszoba.
o a lépcső alatti területből és raktárból kerüljön kialakításra egy vendég WC, egy szélfogó, egy tároló és
egy babakocsi tároló.
o a szélfogó elé egy terasz és egy rámpa kerüljön tervezésre
o a meglévő betegszobák átnevezése, szüksége szerinti átalakítása öltözőnek, irodának
o meglévő raktáraknál (felmérési alaprajz 10, 17 helyiségek) funkció megmaradás
o A jelenlegi folyosó főbejárata megmarad.
• Fűtés biztosítása a kollégiumból, különállóan, a meglévő fűtési rendszer átalakításával történik
(épületgépész tervfejezet alapján).
• Átépítések a korszaknak megfelelő, építési rendszerrel.
• Az építtető nem határozott meg magasabb követelményszintet a vonatkozó jogszabályi és műszaki
követelményeknél!
A tervezett átalakítás megfelel az építtetővel egyeztetett tervezési programban foglaltaknak
Szintmagasságok:
Járdaszint: -0,15 m
Földszinti padlószint: ±0,00 m
ÁTALAKÍTÁSNÁL ÉRINTET HELYISÉGEK HASZNOS ALAPTERÜLETE:
Megnevezés Burkolatok, Alapterületek Összesen
01. folyosó lapburkolat 36,59
02. raktár lapburkolat 23,18
03. könyvtár pvc 68,75
04. raktár pvc 17,17
05. raktár pvc 16,98
06. előtér pvc 2,99
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07. fürdő lapburkolat 2,65
08. háló rag.parketta 10,57
09. előtér pvc 2,97
10. fürdő lapburkolat 2,65
11. háló rag.parketta 11,03
Összesen: 195,53 m²
A beruházás hatósági engedélyhez nem kötött építési, kivitelezési tevékenységeket tartalmaz.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást (a feladatok ismertetésével) a kiviteli dokumentáció,
illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
Felhívás II.2.7. ponthoz kiegészítés:
A teljesítési határidőt a fix dátumként került meghatározásra, melynek a záró dátuma nem módosulhat. A
tervezett kezdési időpont az eljárás lezárásától és a szerződéskötési moratórium lejártának függvényében
módosulhat.
A beruházást kizárólag hazai forrást tartalmaz:Ajánlatkérő az ellenértéket a CSP-HB-21-B-003 kódszámú
„Hazai családi bölcsőde és
munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére” elnevezésű
támogatásból fizeti ki.
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: 1 Rész száma: Elnevezés: Munkahelyi bölcsőde kialakítása Napsugár Bölcsiben
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: 2022/07/29 (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: KaPet Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: 25415315203
Postai cím: Bessenyei Utca 32
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
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E-mail: kanyoep@gmail.com
Telefon: +36 209531706
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25415315203
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: 13227434
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: villanyszerelés, gépészet,
burkolás
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: PÜSPÖKI ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25323614203
Postai cím: Tompa Utca 4
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25323614203
Hivatalos név: KaPet Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: 25415315203
Postai cím: Bessenyei Utca 32
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25415315203
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:
2022/07/05 (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:
2022/08/02 (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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Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16589/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10816772242
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Épületek részleges felújítása II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001009802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

878

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gázhálózatok cseréje: 1103 Budapest, Szlávy utca 39. sz. (Hrsz.: 41940) épület gázhálózat cseréje
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14349474 (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: Épületek részleges felújítása II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
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45300000-0
45332000-3
45333200-2

45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1103 Budapest, Szlávy utca 39. sz. (Hrsz.: 41940)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Épület részleges felújítása II. – 1103 Budapest, Szlávy utca 39. sz. (Hrsz.:
41940) épület gázhálózat cseréje, tervezéssel” munkáinak elvégzése, az alábbi főbb mennyiségekkel:
Az épület gáz csatlakozó és felszálló vezetékeinek cseréje, tervezéssel együtt.
Gázhálózat tervezése, a terv jóváhagyatása – engedélyeztetése, kivitelezés, gázhálózat MEO átadása MVMcsoportnak, készülékek beüzemelése.
Az épület földszintes, közmű csatlakozásokkal ellátott, belső udvarra nyíló 14 db lakással rendelkező „U”
alakú épületszárnyakkal épített, vegyes falazatú nyereg, illetve félnyeregtetős, cserépfedéssel ellátott lakó
épület. A gázvezeték az épület bejárta felőli jobb oldalon csatlakozik az közmű hálózathoz. A csatlakozó
vezeték az utcai térszint alatt (cca. 0,6 m) lép a jobb, illetve a bal épületszárnyba, mely vízszintes szakasza
az épület belső homlokzatán vízszintes elvezetésről függőleges leágazó szakaszokkal a lakások fogyasztói
szerelvényeihez csatlakozik.
A vezetékszakasz korrózió miatt tömörtelen, gáz szivárgás miatt kiváltása szükséges, az érvényes GMBSZ
szabvány szerint.
Az épület becsatlakozó vezetéke a mai szabványi előírásoknak megfelelő kialakításban, telekhatáron belül
nyitott földárokban van 6/4” – PPE csővel csatlakoztatva, az utcai elzárónál lezárva. Az új bekötőcsonktól
új PPE 6/4” – os földi vezetékszakaszt kell kiépíteni a főfal csatlakozásig, jóváhagyott terv szerint. A
homlokzati falon kívüli új vezetéket 6/4” – os acél gerinc vezetéket peremes kötésű leágazó vezetékkel kell
kialakítani a mérő kötésig. Új gázvezetéket kell kiépíteni a lakásokhoz tartozó fogyasztásmérő kötésig. A
gázkészülékeket az új, terv szerint jóváhagyott vezetékre kell csatlakoztatni.
A földszint 9. sz. lakás bekötéséhez a mérő csatlakozó vezetéket ki kell építeni.
Az udvar jobb oldalán lévő különálló épület gázmérőjét az épület küldő fali oldalára át kell helyezni,
szabványos mérőszekrénybe a fogyasztói vezeték rákötésével. A szabálytalan vezetékkötéseket vissza kell
bontani és új vezetéket kell kiépíteni a teljes szakaszon minden érintett fogyasztói mérő csatlakozásig.
Gázhálózat tervezése, gázhálózat MEO átadása MVM-csoportnak, készülékek beüzemelése.
Csővezetékek bontása: 187 m
Fal áttörések, helyreállítással téglafalban: 10 db
Új gázvezeték építése: 187 m
Gázmérők le-, felszerelése: 10 db
Gázmérőhely kialakítása: 11 db
Elektromos energiaellátás, villanyszerelés: Áram-védőkapcsolók elhelyezése: 11 db
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
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tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0, max 12 hónap) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (12 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (10% tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb).
1. értékelési szempont (súlyszám: 20):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0,
max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli jótállási időt egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
2. értékelési szempont (súlyszám: 10):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (12 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli szavatossági időt egész hónapban meghatározva kell
megadni a felolvasólapon.
3. értékelési szempont (súlyszám: 70):
Az értékelés alapját a teljes nettó – tartalékkerettel növelt – ajánlati ár összege képezi.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsájt ajánlattevők rendelkezésére. A kiadott árazatlan költségvetést
kitöltve, változtatás nélkül kell benyújtani elektronikusan (.pdf, valamint .xls kiterjesztésben).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tételes költségvetés szakmai ajánlatnak minősül és amely dokumentum teljes
terjedelemben történő hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 71. § (8)
bekezdésében foglaltakra.
A vállalást, azaz az ajánlati árat (költségvetés CD:37 cellájában szereplő érték) egész forintban
meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
Ajánlatkérő az értékelés során az 1-2. szempont esetében egyenes, a 3. szempont esetében fordított
arányosítás módszerét alkalmazza.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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: Épületek részleges felújítása II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913480213
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@nimrodbau.hu
Telefon: +36 13214073
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14136448
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14349474
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14349474
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészeti munkák
(részfeladatok); Épületgépészeti munkák (részfeladatok); Épületvillamossági munkák (részfeladatok)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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V.2.10)
V.2.11)

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: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913480213
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213
Hivatalos név: F-Építő Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13523398243
Postai cím: Emília Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13523398243
Hivatalos név: ANTÜVÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14260922241
Postai cím: Tahi Utca 79/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260922241
Hivatalos név: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24955447213
Postai cím: Papp Károly Út 41.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24955447213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/07/05 (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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Kunbaja Község Önkormányzata (16667/2022)
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: Kunbaja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724980203
Postai cím: Rákóczi Út 16
Város: Kunbaja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6435
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kunbaja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kunbaja.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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunbaján
Hivatkozási szám: EKR000751702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

886

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás célja a belterületi utak mentén és a hozzá csatlakozó ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése, ill. a meglévő rendszer felújítása, olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot
minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba.
A csatornákat a helyi építési szabályzat szerint a szűk belterületi utaknál csak zártan szabad létesíteni. A
többi útárkot pedig burkolni szükséges a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó
vízelvezető képesség érdekében. A burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az
élettartama hosszú.
A cél, hogy a megépülő csatornák a mértékadó csapadékvíz mennyiségek alapján a méretezéseknek
megfelelően, biztonságosan megtartsák a csapadékvizet a helyben való hasznosulásra. Extrém
mennyiségű esőzés esetén az összegyülekező fölös (csak a fölös) csapadékvizet a rendszer az eseti túlfolyó
árkokon keresztül levezesse a területről.
Az egyes csatornák meghatározó paraméterei, a kiépítendő mennyiségek:
• KUNBAJAI jelű csatorna
A Kunbajai-csatorna vége a település belterületén található. A település széléig helyre kell állítani. A
nyomvonal teljes hossza 475,80 m. Folytatódik a Kunbajai-csatornán (VOR: ADY513). A meder a torkolattól
a 0+300 szelvényig földmeder, ezt követően II/60/70 áttört falú elem előregyártott betonelemből épül. A
burkolat végénél a kedvezőtlen medermorfológiai viszonyok kialakulásának elkerülésére 3 fm kőszórást
kell építeni. A mederben található 2 db D60 beton áteresz. Ebből 1 db meglévő (0+000,0-0+016,9),
megmaradó, tisztítani szükséges. Az áteresz alsó végén az árok szakasz 5 méter hosszban tisztítandó,
a mederben lévő növényzetet ki kell írtani. A tervezett csatornára homokfogó és olajfogó műtárgy
is építésre kerül. Az olajfogó típusa Pureco Envia TNP 200 5a, vagy azzal műszakilag egyenértékű.
Helyszínrajza az 5.1, 5.2, hossz-szelvénye a 6.3 jelű terven látható.
• KB-1-0 jelű csatorna
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A település közepén megy végig. Részben a Szabadság tér „D-Ny”-i oldalán, részben a Kossuth Lajos
utca közepén található. A nyomvonal teljes hossza 916,70 m. Befogadója a KUNBAJAI jelű csatorna
0+475.8 szelvénye. A meder teljes egészében egy nagy beágyazódású földárok, melybe II/60/70 áttört
falú burkolatot kell beépíteni. Átereszei D60 és D40 beton, illetve a közút alatt 85x60-as keretelem, mely
meglévő, megmaradó és tisztítani szükséges. Helyszínrajza az 5.2, 5.3, 5.4, hossz-szelvénye a 6.1 jelű terven
látható.
• KB-1-1 jelű csatorna
Részben a Mátyás király régi Kun Béla utca közepén, részben az Attila régi Rózsa Ferenc utca „É-K”-i oldalán
található. A nyomvonal teljes hossza 674,40 m. Befogadója a KB-1-0 jelű csatorna 0+15.1 szelvénye. A
csatorna végéig földmeder. Átereszekből van 2 db meglévő, megmaradó és tisztítandó. Ezek a Mátyás
király régi Kun Béla utcán (0+075.0-0+081.6 – D600 beton), és a (0+248,3-0+264,5 – D600 beton). Új
átereszek épülnek D600 beton csővel (0+330.9-0+337.2) és D500 beton csővel a csatorna végéig.
Helyszínrajza az 5.6, 5.7, hossz-szelvénye a 6.2 jelű terven látható.
• TEMETŐI jelű csatorna
Részben a Damjanich János utca „D”-i oldalán található a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kossuth
Lajos utca között, részben a Kossuth Lajos utca közepén a 48. sz. házig. A nyomvonal teljes hossza 256,20
m. Folytatódik a Temetői csatornában. A csatorna földmeder, áteresze D30 b csőből készül. A csatornára
olajfogó és homokfogó műtárgy is beépítésre kerül. Az olajfogó típusa Pureco Envia TRP M1C5N 90/180
típusú, vagy azzal egyenértékű. Helyszínrajza az 5.4,
5.5, hossz-szelvénye a 6.3 jelű terven látható.
• KB-2-0 jelű csatorna
A Kossuth Lajos utca közepén épül. A nyomvonal teljes hossza 97,70 m. Befogadója a TEMETŐI jelű
csatorna 0+256.2 szelvénye. A meder földmeder, áteresze nincs. Helyszínrajza az 5.4, hossz-szelvénye a 6.2
jelű terven látható
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109990950 (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: Csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunbaján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6435 Kunbaja, belterület
HRSZ.: 175, 181, 182, 204, 245, 287, 359, 477, 695, 744, 745, 746, 938, 969, 995, 1013, 1029, 1191
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a belterületi utak mentén és a hozzá csatlakozó ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése, ill. a meglévő rendszer felújítása, olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot
minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba.
A csatornákat a helyi építési szabályzat szerint a szűk belterületi utaknál csak zártan szabad létesíteni. A
többi útárkot pedig burkolni szükséges a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó
vízelvezető képesség érdekében. A burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az
élettartama hosszú.
A cél, hogy a megépülő csatornák a mértékadó csapadékvíz mennyiségek alapján a méretezéseknek
megfelelően, biztonságosan megtartsák a csapadékvizet a helyben való hasznosulásra. Extrém
mennyiségű esőzés esetén az összegyülekező fölös (csak a fölös) csapadékvizet a rendszer az eseti túlfolyó
árkokon keresztül levezesse a területről.
Az egyes csatornák meghatározó paraméterei, a kiépítendő mennyiségek:
• KUNBAJAI jelű csatorna
A Kunbajai-csatorna vége a település belterületén található. A település széléig helyre kell állítani. A
nyomvonal teljes hossza 475,80 m. Folytatódik a Kunbajai-csatornán (VOR: ADY513). A meder a torkolattól
a 0+300 szelvényig földmeder, ezt követően II/60/70 áttört falú elem előregyártott betonelemből épül. A
burkolat végénél a kedvezőtlen medermorfológiai viszonyok kialakulásának elkerülésére 3 fm kőszórást
kell építeni. A mederben található 2 db D60 beton áteresz. Ebből 1 db meglévő (0+000,0-0+016,9),
megmaradó, tisztítani szükséges. Az áteresz alsó végén az árok szakasz 5 méter hosszban tisztítandó,
a mederben lévő növényzetet ki kell írtani. A tervezett csatornára homokfogó és olajfogó műtárgy
is építésre kerül. Az olajfogó típusa Pureco Envia TNP 200 5a, vagy azzal műszakilag egyenértékű.
Helyszínrajza az 5.1, 5.2, hossz-szelvénye a 6.3 jelű terven látható.
• KB-1-0 jelű csatorna
A település közepén megy végig. Részben a Szabadság tér „D-Ny”-i oldalán, részben a Kossuth Lajos
utca közepén található. A nyomvonal teljes hossza 916,70 m. Befogadója a KUNBAJAI jelű csatorna
0+475.8 szelvénye. A meder teljes egészében egy nagy beágyazódású földárok, melybe II/60/70 áttört
falú burkolatot kell beépíteni. Átereszei D60 és D40 beton, illetve a közút alatt 85x60-as keretelem, mely
meglévő, megmaradó és tisztítani szükséges. Helyszínrajza az 5.2, 5.3, 5.4, hossz-szelvénye a 6.1 jelű terven
látható.
• KB-1-1 jelű csatorna
Részben a Mátyás király régi Kun Béla utca közepén, részben az Attila régi Rózsa Ferenc utca „É-K”-i oldalán
található. A nyomvonal teljes hossza 674,40 m. Befogadója a KB-1-0 jelű csatorna 0+15.1 szelvénye. A
csatorna végéig földmeder. Átereszekből van 2 db meglévő, megmaradó és tisztítandó. Ezek a Mátyás
király régi Kun Béla utcán (0+075.0-0+081.6 – D600 beton), és a (0+248,3-0+264,5 – D600 beton). Új
átereszek épülnek D600 beton csővel (0+330.9-0+337.2) és D500 beton csővel a csatorna végéig.
Helyszínrajza az 5.6, 5.7, hossz-szelvénye a 6.2 jelű terven látható.
• TEMETŐI jelű csatorna
Részben a Damjanich János utca „D”-i oldalán található a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kossuth
Lajos utca között, részben a Kossuth Lajos utca közepén a 48. sz. házig. A nyomvonal teljes hossza 256,20
m. Folytatódik a Temetői csatornában. A csatorna földmeder, áteresze D30 b csőből készül. A csatornára
olajfogó és homokfogó műtárgy is beépítésre kerül. Az olajfogó típusa Pureco Envia TRP M1C5N 90/180
típusú, vagy azzal egyenértékű. Helyszínrajza az 5.4,
5.5, hossz-szelvénye a 6.3 jelű terven látható.
• KB-2-0 jelű csatorna
A Kossuth Lajos utca közepén épül. A nyomvonal teljes hossza 97,70 m. Befogadója a TEMETŐI jelű
csatorna 0+256.2 szelvénye. A meder földmeder, áteresze nincs. Helyszínrajza az 5.4, hossz-szelvénye a 6.2
jelű terven látható
Részletesen a műszaki leírásban.
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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 M.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli,
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap,
max.: 60 hónap) 15
2 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 12 hónap, max.: 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00060
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 12 hónap, max.: 36 hónap),
súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
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
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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:
11427 / 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: Csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunbaján
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: 2022/08/02 (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: TTSZ Bau Festő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
E-mail: ttszbau@gmail.com
Telefon: +36 703625095
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24226617217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 112820653
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109990950
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: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11038030203
Postai cím: Kéve Utca 41
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11038030203
Hivatalos név: KRI-ÚT Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27542570203
Postai cím: Mályva u. 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27542570203
Hivatalos név: Vízép Holding Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13818759206
Postai cím: Sport Utca 2.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818759206
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24226617217
Hivatalos név: MVH-Force Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26706706217
Postai cím: Palánki Út 41.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26706706217
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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (16820/2022)
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: 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) 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:
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000707732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

895

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599) alatti területen található Tündérkert Óvoda és Konyha
étkező felújításával és bővítésével kapcsolatosan konyhatechnológiai eszközök beszerzése.
1. rész: Konyhatechnológiai eszközök
2. rész Konyhai eszközök
3. rész: Polcrendszerek
Beszerzendő eszközök tételesen (db):
1. rész: Konyhatechnológiai eszközök
- 300 literes gázüzemű üst, szögletes csészével 1
- ipari gázzsámoly 2
- ipari nagykonyhai gáztűzhely, GN2/1 STATIKUS sütővel 1
- nagykonyhai hűtőszekrény 2
- Elszívó ernyő falra szerelhető (nagykonyhai, egyedi gyártás) 1
- burgonyakoptató gép 1
- egyetemes konyhagép motorikus alap gépe 1
- passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép, egyetemes konyhagéphez 1
- gördíthető állvány egyetemes konyhagéphez 1
- ipari, nagykonyhai, kereskedelmi fagyasztóláda 1
- ipari, nagykonyhai hűtőszekrény 1
- ipari- nagykonyhai húsdaráló gép 1
- ipari- nagykonyhai felvágottszeletelő gép 1
- teflonozott szeletelőgép körkés 1
- ipari, nagykonyhai, kereskedelmi fagyasztóláda 1
- ipari nagykonyhai átmenő rendszerű kalapos mosogatógép 1
- ipari- nagykonyhai Mosogatószer adagoló perisztaltikus komplett 1
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- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél, mosogatógép után 1
- automata regenerálású mennyiség és idő vezérelt vízlágyító berendezés 1
- ipari- nagykonyhai Üzembe helyezési csomag automata vízlágyítókhoz 1
- Sótabletta ipari vízlágyítóhoz (25 kg / zsák) 1
- Melegen tartó pult 3xGN1/1 1
- Semleges pult, rozsdamentes acél 1
- Edényállvány gördíthető (leszedőállvány-kocsi) 4
- Badella szállító kocsi 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél, 1 db 400x400x250mm-es mosogató med.
1
- Munkaasztal alsó polccal, 30 mm-es hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, max. 90 mm magas hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- 2 medencés nagykonyhai mosogató 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
2. rész Konyhai eszközök
- Kancsó, polikarbonát, űrt: 1,8 l 15
- Kancsó, polikarbonát, űrt: 1,0 l 25
- Rio evőeszköz készlet (kés, villa kanál) 150
- Rio evőeszköz készlet (kés, villa kanál) ÓVODÁS MÉRET 150
- Üvegbögre, 2,5 dl, 9X10,3 cm 150
- Marocco üvegpohár ürt: 2,3dl 150
- BASIC tál átm: 14,7cm, mag: 5,8 cm, űrt: 50cl porcelán 300
- Baby papagáj mélytányér átm: 19 cm 150
- Baby papagáj lapostányér átm: 21cm 150
- Baby papagáj kistálka átm: 13cm 150
- Porcelán levestálka 18,5cm BASIC 300
- Porcelán adagtál 21 cm BASIC 300
3. rész: Polcrendszerek
- Ajtó a pultok végére, egyedi készítés 1
- Állványrendszer polcokkal "U" alakú 1
- Állványrendszer polcokkal 1
- Állványrendszer polcokkal 1
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban teszi közzé a részletes műszaki leírást, költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján a fentiekkel egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja, kivéve a konyhatechnológiai eszközök méretei tekintetében, mivel a
beszerzendő eszközöket már kialakításra került helyekre, közműkiállásokhoz kell elhelyezni.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök beszerzése, helyszínre történő szállítása, adott esetben
a helyszínen történő összeszerelése, beüzemelése, Ajánlatkérővel előre egyeztetett ütemezésben. A
kivitelezési munkák befejezéséig az eszközöket nyertes Ajánlattevőnek kell tárolnia.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13195660 (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: Konyhatechnológiai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39141000-2

További tárgyak:
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599) alatti területen található Tündérkert Óvoda és Konyha
étkező felújításával és bővítésével kapcsolatosan konyhatechnológiai eszközök beszerzése.
1. rész: Konyhatechnológiai eszközök
Beszerzendő eszközök tételesen (db):
1. rész: Konyhatechnológiai eszközök
- 300 literes gázüzemű üst, szögletes csészével 1
- ipari gázzsámoly 2
- ipari nagykonyhai gáztűzhely, GN2/1 STATIKUS sütővel 1
- nagykonyhai hűtőszekrény 2
- Elszívó ernyő falra szerelhető (nagykonyhai, egyedi gyártás) 1
- burgonyakoptató gép 1
- egyetemes konyhagép motorikus alap gépe 1
- passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép, egyetemes konyhagéphez 1
- gördíthető állvány egyetemes konyhagéphez 1
- ipari, nagykonyhai, kereskedelmi fagyasztóláda 1
- ipari, nagykonyhai hűtőszekrény 1
- ipari- nagykonyhai húsdaráló gép 1
- ipari- nagykonyhai felvágottszeletelő gép 1
- teflonozott szeletelőgép körkés 1
- ipari, nagykonyhai, kereskedelmi fagyasztóláda 1
- ipari nagykonyhai átmenő rendszerű kalapos mosogatógép 1
- ipari- nagykonyhai Mosogatószer adagoló perisztaltikus komplett 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél, mosogatógép után 1
- automata regenerálású mennyiség és idő vezérelt vízlágyító berendezés 1
- ipari- nagykonyhai Üzembe helyezési csomag automata vízlágyítókhoz 1
- Sótabletta ipari vízlágyítóhoz (25 kg / zsák) 1
- Melegen tartó pult 3xGN1/1 1
- Semleges pult, rozsdamentes acél 1
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- Edényállvány gördíthető (leszedőállvány-kocsi) 4
- Badella szállító kocsi 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél, 1 db 400x400x250mm-es mosogató med.
1
- Munkaasztal alsó polccal, 30 mm-es hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, max. 90 mm magas hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- 2 medencés nagykonyhai mosogató 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
- Munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással, rozsdamentes acél 1
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban teszi közzé a részletes műszaki leírást, költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján a fentiekkel egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja, kivéve a konyhatechnológiai eszközök méretei tekintetében, mivel a
beszerzendő eszközöket már kialakításra került helyekre, közműkiállásokhoz kell elhelyezni.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök beszerzése, helyszínre történő szállítása, adott esetben
a helyszínen történő összeszerelése, beüzemelése, Ajánlatkérővel előre egyeztetett ütemezésben. A
kivitelezési munkák befejezéséig az eszközöket nyertes Ajánlattevőnek kell tárolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás (0-24 hónap között kerül értékelésre) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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: Konyhai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599) alatti területen található Tündérkert Óvoda és Konyha
étkező felújításával és bővítésével kapcsolatosan konyhatechnológiai eszközök beszerzése.
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2. rész Konyhai eszközök
Beszerzendő eszközök tételesen (db):
2. rész Konyhai eszközök
- Kancsó, polikarbonát, űrt: 1,8 l 15
- Kancsó, polikarbonát, űrt: 1,0 l 25
- Rio evőeszköz készlet (kés, villa kanál) 150
- Rio evőeszköz készlet (kés, villa kanál) ÓVODÁS MÉRET 150
- Üvegbögre, 2,5 dl, 9X10,3 cm 150
- Marocco üvegpohár ürt: 2,3dl 150
- BASIC tál átm: 14,7cm, mag: 5,8 cm, űrt: 50cl porcelán 300
- Baby papagáj mélytányér átm: 19 cm 150
- Baby papagáj lapostányér átm: 21cm 150
- Baby papagáj kistálka átm: 13cm 150
- Porcelán levestálka 18,5cm BASIC 300
- Porcelán adagtál 21 cm BASIC 300
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban teszi közzé a részletes műszaki leírást, költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján a fentiekkel egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja, kivéve a konyhatechnológiai eszközök méretei tekintetében, mivel a
beszerzendő eszközöket már kialakításra került helyekre, közműkiállásokhoz kell elhelyezni.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök beszerzése, helyszínre történő szállítása, adott esetben
a helyszínen történő összeszerelése, beüzemelése, Ajánlatkérővel előre egyeztetett ütemezésben. A
kivitelezési munkák befejezéséig az eszközöket nyertes Ajánlattevőnek kell tárolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás (0-24 hónap között kerül értékelésre) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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: Polcrendszerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39141100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

900

2016 Leányfalu, Szent Imre utca 9-13. (HRSZ:1599) alatti területen található Tündérkert Óvoda és Konyha
étkező felújításával és bővítésével kapcsolatosan konyhatechnológiai eszközök beszerzése.
3. rész: Polcrendszerek
Beszerzendő eszközök tételesen (db):
3. rész: Polcrendszerek
- Ajtó a pultok végére, egyedi készítés 1
- Állványrendszer polcokkal "U" alakú 1
- Állványrendszer polcokkal 1
- Állványrendszer polcokkal 1
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban teszi közzé a részletes műszaki leírást, költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján a fentiekkel egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja, kivéve a konyhatechnológiai eszközök méretei tekintetében, mivel a
beszerzendő eszközöket már kialakításra került helyekre, közműkiállásokhoz kell elhelyezni.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök beszerzése, helyszínre történő szállítása, adott esetben
a helyszínen történő összeszerelése, beüzemelése, Ajánlatkérővel előre egyeztetett ütemezésben. A
kivitelezési munkák befejezéséig az eszközöket nyertes Ajánlattevőnek kell tárolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás (0-24 hónap között kerül értékelésre) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / 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
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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:
10092 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Konyhatechnológiai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/28 (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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kogast@upcmail.hu
Telefon: +36 309640322
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Internetcím(ek): (URL) www.kogast.hu
Fax: +36 13649002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10885510
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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: 13003924215
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: euro-expert@t-online.hu
Telefon: +36 42500908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 12886180 Pénznem: HUF
V.2.10)
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V.2.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
Hivatalos név: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
Hivatalos név: 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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: 13003924215
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Konyhai eszközök
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: 2022/07/29 (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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kogast@upcmail.hu
Telefon: +36 309640322
Internetcím(ek): (URL) www.kogast.hu
Fax: +36 13649002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1124350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: 13003924215
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: euro-expert@t-online.hu
Telefon: +36 42500908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1275445 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
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: QUANTUM Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10830578241
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13446976241
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
Hivatalos név: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: 13003924215
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Polcrendszerek
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: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12128251243
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: szamos-h@t-online.hu
Telefon: +36 12251897
Internetcím(ek): (URL) http://www.szamos-h.hu/
Fax: +36 13559972
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1185800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
Hivatalos név: 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
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:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Államkincstár (16426/2022)
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 Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czita László
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.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
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
JDolBer felhasználási és támogatási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000683702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Államkincstára által alkalmazott Személyügyi Rendszerben kezelt maximum 6500 fő létszámra
vonatkozó minimum 125 felhasználó egyidejű használatát biztosító, időben korlátozott felhasználási és
támogatási szolgáltatás nyújtása valamint a Személyügyi Rendszer örökös, kizárólag a szoftver használatát
biztosító archív licencfelhasználási jog biztosítása a Kincstár részére a KSZDR-hez történő csatlakozás
időpontjában fennálló személyi állomány tekintetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10470000 (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: JDolBer felhasználási és támogatási szolgáltatás
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstára által alkalmazott Személyügyi Rendszerben kezelt maximum 6500 fő létszámra
vonatkozó minimum 125 felhasználó egyidejű használatát biztosító, időben korlátozott licencfelhasználási
és támogatási szolgáltatás nyújtása valamint a Személyügyi Rendszer örökös, kizárólag a szoftver
használatát biztosító archív licencfelhasználási jog biztosítása a Kincstár részére a KSZDR-hez történő
csatlakozás időpontjában fennálló személyi állomány tekintetében.
(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: / 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
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
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10316 / 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: JDolBer felhasználási és támogatási szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10244830242
Postai cím: Angol Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: management@orgware.hu
Telefon: +36 14700062
Internetcím(ek): (URL) www.orgware.hu
Fax: +36 12221937
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10244830242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

914

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10470000
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: Orgware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 10244830242
Postai cím: Angol Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10244830242
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:
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:
2022/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (15935/2022)
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 Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15830731242
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőnig Attila
Telefon: +36 305468362
E-mail: konig.attila@nive.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nive.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nive.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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:
Nyomtatók és kapcsol. TÜSZ beszerzése az NSZFH-ban
Hivatkozási szám: EKR001612602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30232100-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerzése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban a
GINOP-6.1.9-18-2018-00001 azonosító számú, „Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása” című
kiemelt projekt keretében
2. rész: Nyomtatók és kapcsolódó TÜSZ beszerzése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban
a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 azonosító számú „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében
3. rész: Nyomtatók és kapcsolódó TÜSZ beszerzése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban
a GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 azonosító számú, „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése,
struktúraváltást támogató informatikai képzések” című kiemelt projekt keretében
4. rész: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerzése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban a
GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú, „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben –
Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdésre vonatkozó hivatkozás: Amennyiben az ajánlati
felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum 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.
A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben
hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának
2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően
alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
Ajánlatkérő a megfelelőség igazolása tekintetében továbbá felhívja a figyelmet a közbeszerzési

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

918

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdésében foglaltakra.
A műszaki leírásban meghatározott minta konfigurációtól (Ajánlatkérő által meghatározott referencia
termékek) való eltérés esetén a műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való
tételes megfelelést igazoló dokumentumot az ajánlathoz mellékelni kell. A megfelelés igazolásakor
a dokumentumban tételesen jelezni kell, hogy a gyártói adatlapokon hol (oldalszám, bekezdés, vagy
bármilyen hivatkozás, ami egyértelmű) található az az információ, ami az egyenértékűséget igazolja,
valamint a hivatkozott gyártói adatlapok publikus, online módon történő elérhetőségét is meg kell adni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11828511 (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: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.1.9.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30232100-5

További tárgyak:

30121100-4

Kiegészítő szójegyzék

30125000-1
50313100-3
50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1086 Budapest, Szeszgyár utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db nagy teljesítményű nyomtató (multifunkciós nyomtató) és TÜSZ beszerzése a
GINOP-6.1.9-18-2018-00001 azonosítószámú, „Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása” c.
projekt keretében
1 darab MFP adásvétele, ehhez TÜSZ nyújtása a projekt megvalósítási időszakában. A megvalósítási
időszak záró dátuma jelenleg: 2023. 01. 31. hosszabbítás lehetséges a TÜSZ keretösszeg változatlanul
hagyása mellett.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 1 051 869,-Ft, amelyet 284 005,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 1 335 874,-Ft.
A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó keretösszeg 70%- ának, azaz nettó 736
308,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel
terhelt rész).
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A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete 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. Munkaidőben történő helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje (a
hibabejelentéstől számítva munkaórában megadva) min. 1 munkaóra; max. 4 munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindössz. nettó ajánlati ár (képzett érték, Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.9-18-2018-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7) pont kiegészítése: A teljesítés határideje: Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 90 napon
belül köteles leszállítani a berendezés(eke)t. A TÜSZ szolgáltatást a nyertes Ajánlattevőnek 2023. 01. 31-ig
kell biztosítani.
II.2.12) pont kiegészítése:
GINOP-6.1.9-18-2018-00001 azonosító számú, „Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása”
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Támogatási intenzitás: 100 %
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.2.4.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30232100-5

További tárgyak:

30121100-4
30125000-1
50313100-3
50313200-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Baross utca 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db nagyteljesítményű nyomtató (multifunkciós nyomtató) és TÜSZ beszerzése a GINOP-6.2.4.-VEKOP/16
azonosító számú „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának
fejlesztése” c. kiemelt projekt keretében
4 darab MFP adásvétele, ezekhez TÜSZ nyújtása a projekt megvalósítási időszakában. A megvalósítási
időszak záró dátuma jelenleg: 2022. 09. 30., hosszabbítás lehetséges, a TÜSZ keretösszeg változatlanul
hagyása mellett.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 468 513,-Ft, amelyet 126 499,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 595 012,-Ft.
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A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó keretösszeg 70%- ának, azaz nettó 327
959,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel
terhelt rész).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete 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. Munkaidőben történő helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje (a
hibabejelentéstől számítva munkaórában megadva) min. 1 munkaóra; max. 4 munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindössz. nettó ajánlati ár (képzett érték, Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont kiegészítése: A teljesítés határideje: Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 90 napon
belül köteles leszállítani a berendezés(eke)t. A TÜSZ szolgáltatást a nyertes Ajánlattevőnek 2022. 09. 30-ig
kell biztosítani.
II.2.12) pont kiegészítése:
GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 azonosító számú „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése”
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Támogatási intenzitás: 100 %
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.2.8.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30232100-5

További tárgyak:

30121100-4
30125000-1
50313100-3

50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1086 Budapest, Szeszgyár utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db nagy teljesítményű nyomtató (multifunkciós nyomtató) és TÜSZ beszerzése a GINOP-6.2.8-VEKOP-20
azonosító számú, „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai
képzések” c. projekt keretében
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2 darab MFP adásvétele, ehhez TÜSZ nyújtása a projekt megvalósítási időszakában. A megvalósítási
időszak záró dátuma jelenleg: 2022. 10. 31.; hosszabbítás lehetséges a TÜSZ keretösszeg változatlanul
hagyása mellett.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 814 188,-Ft, amelyet 219 831,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 1 034 019,-Ft.
A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó keretösszeg 70%- ának, azaz nettó 569
932,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel
terhelt rész).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete 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. Munkaidőben történő helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje (a
hibabejelentéstől számítva munkaórában megadva) min. 1 munkaóra; max. 4 munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindössz. nettó ajánlati ár (képzett érték, Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont kiegészítése: A teljesítés határideje: Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 90 napon
belül köteles leszállítani a berendezés(eke)t. A TÜSZ szolgáltatást a nyertes Ajánlattevőnek 2022. 10. 31-ig
kell biztosítani.
II.2.12) pont kiegészítése:
GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 azonosító számú, „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése,
struktúraváltást támogató informatikai képzések”
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Támogatási intenzitás: 100 %
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.2.9.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30232100-5

További tárgyak:

30121100-4
30125000-1
50313100-3
50313200-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Baross utca 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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1 db nagy teljesítményű nyomtató (multifunkciós nyomtató) és TÜSZ beszerzése GINOP-6.2.9VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai
ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt
1 darab MFP adásvétele, ehhez TÜSZ nyújtása a projekt megvalósítási időszakában. A megvalósítási
időszak záró dátuma jelenleg: 2022. 12. 31.; hosszabbítás lehetséges a TÜSZ keretösszeg változatlanul
hagyása mellett.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 435 931,-Ft, amelyet 117 701,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 533 632,-Ft.
A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó keretösszeg 70%- ának, azaz nettó 305
152,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel
terhelt rész).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete 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. Munkaidőben történő helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje (a
hibabejelentéstől számítva munkaórában megadva) min. 1 munkaóra; max. 4 munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindössz. nettó ajánlati ár (képzett érték, Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont kiegészítése: A teljesítés határideje: Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 90 napon
belül köteles leszállítani a berendezés(eke)t. A TÜSZ szolgáltatást a nyertes Ajánlattevőnek 2022. 12. 31-ig
kell biztosítani.
II.2.12) pont kiegészítése:
GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú, „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben –
Apáczai ösztöndíjprogram”
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Támogatási intenzitás: 100 %
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05036 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.1.9.
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: 2022/07/13 (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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
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: 1972453
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.2.4.
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: 2022/07/13 (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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
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: 5272539
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)
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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 nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12933086205
Postai cím: Kiss Ernő Utca 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086205
Hivatalos név: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.2.8.
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: 2022/07/13 (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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
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Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
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: 3042222
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

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: 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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.2.9.
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: 2022/07/13 (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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
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: 1541297
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:
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V.2.10)
V.2.11)
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Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10364842241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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VI.1.5) További információk:
Az V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pont kiegészítése:
1. rész:
A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termék(ek) vételára nettó 1 236 145,-Ft (azaz egymilliókétszázharminchatezer-száznegyvenöt forint), amelyet 333 759,-Ft (azaz háromszázharminháromezerhétszázötvenkilenc forint) jogszabály szerinti ÁFA terhel, azaz bruttó 1 569 904,-Ft (azaz egymillióötszázhatvankilencezer-kilencszáznégy forint) vételár.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 1 051 869,-Ft, amelyet 284 005,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 1 335 874,-Ft. A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó
keretösszeg 70%-ának, azaz nettó 736 308,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal
kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
2. rész:
A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termék(ek) vételára nettó 4 944 580,-Ft (azaz
négymillió kilencszáznegyvennégyezer ötszáznyolcvan forint), amelyet 1 335 037,-Ft (azaz egymillióháromszázharmincötezer-harminchét forint) jogszabály szerinti ÁFA terhel, azaz bruttó 6 279 617,-Ft (azaz
hatmillió-kétszázhetvenkilencezer-hatszáztizenhét forint) vételár.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 468 513,-Ft, amelyet 126 499,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 595 012,-Ft. A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó
keretösszeg 70%-ának, azaz nettó 327 959,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal
kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
3. rész:
A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termék(ek) vételára nettó 2 472 290,-Ft (azaz kétmilliónégyszázhetvenkétezer-kétszázkilencven forint), amelyet 667 518,-Ft (azaz hatszázhatvanhétezerötszáztizennyolc forint) jogszabály szerinti ÁFA terhel, azaz bruttó 3 139 808,-Ft (azaz hárommillió
százharminckilencezer-nyolcszáznyolc forint) vételár.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 814 188,-Ft, amelyet 219 831,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 1 034 019,-Ft. A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó
keretösszeg 70%-ának, azaz nettó 569 932,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal
kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
4. rész:
A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termék(ek) vételára nettó 1 236 145,-Ft (azaz egymilliókétszázharminchatezer-száznegyvenöt forint), amelyet 333 759,-Ft (azaz háromszázharminháromezerhétszázötvenkilenc forint) jogszabály szerinti ÁFA terhel, azaz bruttó 1 569 904,-Ft (azaz egymillióötszázhatvankilencezer-kilencszáznégy forint) vételár.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 435 931,-Ft, amelyet 117 701,- Ft jogszabály szerinti
ÁFA terhel, azaz bruttó 533 632,-Ft. A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó
keretösszeg 70%-ának, azaz nettó 305 152,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal
kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
Valamennyi rész esetében a V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pontban
feltüntetett érték az adott részre vonatkozó termék(ek) vételárának és az adott részre vonatkozó TÜSZ
szolgáltatás 70%-ára vonatkozó lehívási kötelezettséggel terhelt rész értékének összegeként került
meghatározásra.
A II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) pontban szereplő összeg a valamennyi rész V.2.4.
pontjában szereplő érték összegeként került meghatározásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/01 (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
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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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Nyírbogát Város Önkormányzata (16658/2022)
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: Nyírbogát Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732107215
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
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.nyirbogat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyirbogat.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:
Deák Ferenc út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000842952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyírbogát Deák Ferenc utca (hrsz.:1247) 0+000-0+987 km között burkolat felújítása.
A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése.
A felújítandó út Nyírbogát belterületén van. A felújítandó út az önkormányzat kezelésében van. A
burkolata 4,0m, a földpadka 1,5 m széles.
A burkolat felújítási szakasz 987m hosszú. A tervezett útszakasz önkormányzati és a 471-es a számú
utakhoz csatlakozik. A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A
pályaszintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
A tervezési forgalom:
A forgalmi terhelési osztály „A3”.
TF(F100) = 30 ezer
Az út pályaszerkezete aszfaltbeton.
Mértékadó behajlás: 2,0 mm
Megengedett behajlás: 1,5 mm
A meglévő pályaszerkezet hajlékony.
Erősítő réteg vastagsága 4,0 cm
Az Útügyi Műszaki Előírás alapján a tervezett megerősítés AC-11 jelű aszfaltkeverékből 4,0 cm.
Aszfaltozás előtt a burkolatot ki kell kátyúzni.
A 0 szinthez tartozó kiegyenlítő réteg átlagos vastagsága a felmérések szerint
1,0cm. Így egy rétegben lehet aszfaltozni.
A kiegyenlítő és a megerősítő réteg is AC-11 kopó aszfalt.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32738050 (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: Deák Ferenc út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233228-3

További tárgyak:

45233252-0

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4361 Nyírbogát, Deák Ferenc út. 1247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírbogát Deák Ferenc utca (hrsz.:1247) 0+000-0+987 km között burkolat felújítása.
A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése.
A felújítandó út Nyírbogát belterületén van. A felújítandó út az önkormányzat kezelésében van. A
burkolata 4,0m, a földpadka 1,5 m széles.
A burkolat felújítási szakasz 987m hosszú. A tervezett útszakasz önkormányzati és a 471-es a számú
utakhoz csatlakozik. A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A
pályaszintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
A tervezési forgalom:
A forgalmi terhelési osztály „A3”.
TF(F100) = 30 ezer
Az út pályaszerkezete aszfaltbeton.
Mértékadó behajlás: 2,0 mm
Megengedett behajlás: 1,5 mm
A meglévő pályaszerkezet hajlékony.
Erősítő réteg vastagsága 4,0 cm
Az Útügyi Műszaki Előírás alapján a tervezett megerősítés AC-11 jelű aszfaltkeverékből 4,0 cm.
Aszfaltozás előtt a burkolatot ki kell kátyúzni.
A 0 szinthez tartozó kiegyenlítő réteg átlagos vastagsága a felmérések szerint
1,0cm. Így egy rétegben lehet aszfaltozni.
A kiegyenlítő és a megerősítő réteg is AC-11 kopó aszfalt.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakember, akinek van útépítésben/
útfelújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem): 20
2 Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Folyt. az V.2. pontnak:
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek
felszorzásra.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. bírálati szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forintértékben 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. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: pontozás módszere.
3. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás.
1. 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.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap,
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében, Nyilatkozat kizáró okok tekintetében, valamint kizáró okokról az alvállalkozók és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról,
Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott
szakemberekről, mindezek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
Aláíró személy (személyek) írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult)
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett által ellenjegyzett
aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. Egyéni vállalkozó esetén nem
kötelező az aláírás címpéldány/aláírás minta csatolása.
5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a
nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
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6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési
dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe
(elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései).
7. A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap
értendő.
8. 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 meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
9. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
Folyt.
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: 1 Rész száma: Elnevezés: Deák Ferenc út 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: 2022/08/02 (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: Ga Trade Transport Kft
Nemzeti azonosítószám: 24218885215
Postai cím: Újszőlőskert 1
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
E-mail: gatradetransportkft@gmail.com
Telefon: +36 703848936
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24218885215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32790269
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32738050
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: Alvállalkozó neve: Bodnár
Krisztián
Egyéni vállalkozó, 4032 Debrecen, Lehel utca 20.V/33
adószáma: 66921264-1-29
Felelős műszaki vezető
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: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209
Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209
Hivatalos név: Ga Trade Transport Kft
Nemzeti azonosítószám: 24218885215
Postai cím: Újszőlőskert 1
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24218885215
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:
2022/06/29 (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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Örményes Községi Önkormányzat (16615/2022)
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: Örményes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15410120216
Postai cím: Arany János Út 16.
Város: Örményes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Tamás
Telefon: +36 301205683
E-mail: ormenyesph@t-online.hu
Fax: +36 301205683
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ormenyes.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:
Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója II.
Hivatkozási szám: EKR000275932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

943

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés az „Örményes község csapadékvíz elvezetése” című TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00006
azonosítószámú projekt keretében, Örményes község Ófalu részén elhelyezkedő csapadékvíz elvezető
hálózat rekonstrukciójára irányuló mélyépítési munkák megvalósítására.
Örményes Ófalú csapadékvízelvezető hálózata rekonstrukciójának kivitelezése: csatornahálózat, nyílt
és zárt gravitációs csatornákkal, elektromos automata üzemű átemelővel, nyomóvezetékkel, külterületi
elvezetőcsatornával a Nagykunsági öntöző főcsatorna szivárgójához, műtárgyépítésekkel.
Főbb mennyiségek:
- Földmedrű csatorna 2056 m,
- Burkolt nyílt csatorna 2300 m,
- 30cm-60cm átmérőjű zárt csatorna 1400 m,
- Kapubejárók 88 db,
- -KPE D315 nyomóvezeték 100 m,
- Elektromos, automata MOBA típusú csapadékvízátemelő, 3,0 m-es átmérőjű szivattyúakna, 2 db
búvárszivattyú,
- KO acélszerkezetek,
- Elektromos energiaellátás,
- Országos közút területén történő csatornaépítés 440 m,
- Közútkeresztezés 2 db.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és árazatlan
költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 189993948 (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: Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232130-2

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5222 Örményes
Dózsa György utca Hrsz. 320/5, 040, 320/4; 263
Szabadság utca Hrsz. 18
Arany János utca Hrsz. 108
Iskola utca Hrsz. 126, 166/1
Vasút utca Hrsz. 39
Szabadság tér Hrsz. 124,191/3, 037/14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés az "Örményes község csapadékvíz elvezetése" című TOP-2.3.1-16-JN1-2019-00006
azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó, Örményes község Ófalu részét érintő csapadékvíz
elvezető hálózat rekonstrukciójára irányuló mélyépítési munkák megvalósítására.
Örményes Ófalú csapadékvízelvezető hálózata rekonstrukciójának kivitelezése: csatornahálózat, nyílt
és zárt gravitációs csatornákkal, elektromos automata üzemű átemelővel, nyomóvezetékkel, külterületi
elvezetőcsatornával a Nagykunsági öntöző főcsatorna szivárgójához, műtárgyépítésekkel.
Főbb mennyiségek:
- Földmedrű csatorna 2056 m,
- Burkolt nyílt csatorna 2300 m,
- 30cm-60cm átmérőjű zárt csatorna 1400 m,
- Kapubejárók 88 db,
- -KPE D315 nyomóvezeték 100 m,
- Elektromos, automata MOBA típusú csapadékvízátemelő, 3,0 m-es átmérőjű szivattyúakna, 2 db
búvárszivattyú,
- KO acélszerkezetek,
- Elektromos energiaellátás,
- Országos közút területén történő csatornaépítés 440 m,
- Közútkeresztezés 2 db.
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A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és árazatlan
költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő a 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, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki
leírásban és/vagy az árazatlan költségvetésben meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
(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 teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) M.2.1. alpontja szerinti
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 11
2 3. A szerződés teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) M.2.2. alpontja szerinti szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 11
3 4. Jótállás időtartama (24-60 hónap): 8
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00006
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban foglaltakhoz: A munkaterület átadására előreláthatóan 2022. június 15. napjáig sor kerül
azzal, hogy a munkaterület legkésőbb a szerződés mindkét fél által történő aláírásának napját követő 10
naptári napon belül kerül átadásra.
Teljesítési határidő 2022.11.30. nap. Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére legkésőbb az e pontban foglalt teljesítési határidőben sor kerül. Az átadás-átvételi eljárás
időtartama 30 naptári nap.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Koszó Miklós, lajstromszám: 01010
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:
06167 / 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: Csapadékvízelvezető hálózat 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: 2022/07/28 (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: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: 27099223216
Postai cím: Hársfa Út 15
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
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Ország: Magyarország
E-mail: szatloczkisolutions@gmail.com
Telefon: +36 305327973
Internetcím(ek): (URL) www.szatloczkisolutions.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
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: 189993948
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: - Átemelő műtárgy építés
- Gépi földmunka
- Gépészeti 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:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11491554215
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215
Hivatalos név: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: 27099223216
Postai cím: Hársfa Út 15
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099780216
Hivatalos név: POLIGON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10716524213
Postai cím: Déryné Utca 1. Déryné utca, 1-3.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10716524213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Bírósági Hivatal (16600/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lencse Zsanett
Telefon: +36 302034545
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hálózati adatvédelmi eszközök licenszhosszabbítása
Hivatkozási szám: EKR000803182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48732000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A bíróságok központi informatikai hálózatvédelmének naprakészen tartásához a jelenlegi (Palo Alto
5220 eszközök) technikai segítségnyújtás, a hardvereszköz szoftver upgrade-k valamint a kapcsolódó
hardver garancia hozzáférése idejének bővítése. A magasfokú rendelkezésre állás, valamint az eszközök
üzemeltetésének folytonossága megköveteli a szükséges szoftverfrissítések hozzáférhetőségét, az
eszközök hardver garanciájának biztosítását, valamint külső szakértői segítségnyújtást.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63500000 (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: Hálózati adatvédelmi eszközök licenszhosszabbítása
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48732000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bíróságok központi informatikai hálózatvédelmének naprakészen tartásához a jelenlegi (Palo Alto
5220 eszközök) technikai segítségnyújtás, a hardvereszköz szoftver upgrade-k valamint a kapcsolódó
hardver garancia hozzáférése idejének bővítése. A magasfokú rendelkezésre állás, valamint az eszközök
üzemeltetésének folytonossága megköveteli a szükséges szoftverfrissítések hozzáférhetőségét, az
eszközök hardver garanciájának biztosítását, valamint külső szakértői segítségnyújtást.
Technikai segítségnyújtás: (Premium support biztosítása): Mérnök szakértő technikai segítséget kell
nyújtson a nap 24 órájában (24/7). Hozzáférést kell kapni a Security Assurance szolgáltatáshoz. Biztonsági
incidens esetén gyártói biztonsági szakértők bevonásával segítsenek felmérni a kockázatokat és
segítsenek megtervezni a szükséges teendőket.
Hardver eszköz szoftverfrissítéseihez hozzáférés: Naprakészen kell tartani és elérhetővé kell tenni a
legújabb rendszerszoftvereket (latest features) valamint az elérhető frissítéseket (software upgrades). A
szoftverfrissítések elérhetőségét biztosítani kell akár úgy is, hogy a letöltést és telepítést automatikusan
az eszköz elvégezhesse, de alternatívaként ezeket a frissítéseket lehessen online letölteni és manuálisan
telepíteni. A frissítéseknek tartalmazniuk kell a URL-szűrés (URL Filtering), DNS-biztonság (DNS Security),
fenyegetésmegelőzés (Threat Prevention) és WildFire® szolgáltatásfrissítéseket egyaránt.
Hardvergarancia biztosítása: Hardvermeghibásodás esetén „következő munkanapi cserével” biztosítja az
eszközök folyamatos rendelkezésre állását.
Mennyiség (36 hónapra, 2025. augusztus 05. napjáig):
WildFire licensz használati jog: 2 db
Threat Prevention használati jog: 2 db
Technikai támogatás (Premium Partner Support): 2 db
Elvárt reakció idő:
1-es besorolású „Kritikus” hiba esetén (eszköz nem működik, hálózati kommunikáció megszakadt)
legfeljebb 1 órán belül,
2-es besorolású „Magas” hiba esetén (eszköz nem működik, hálózati kommunikáció működik) 2 órán belül,
3-as besorolású „Közepes” hiba esetén (Egy termékfunkció nem működik, hálózati kommunikáció
működik) 4 órán belül,
4-es besorolású „Alacsony” hiba esetén (Nem kritikus probléma, hálózati kommunikáció működik) 8 órán
belül.
A követelményeket részletesen a 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / 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:
Ajánlati felhívás II.2.5. Értékelési szempontok/ÁR szempont: a szerződés teljes időtartamára (36 hónapra,
2025. augusztus 05. napjáig) a termékek leszállítása, valamint technikai támogatás díja mindösszesen,
egyösszegben (nettó Ft).
Ajánlatkérő azért határozta meg a legalacsonyabb árat egyedüli értékelési szempontként , mert
Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem szolgálják.
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:
12038 / 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: Hálózati adatvédelmi eszközök licenszhosszabbítása
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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: 2022/07/29 (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: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10649297244
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10649297244
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: 63500000
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:
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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 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: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10649297244
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10649297244
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12048898243
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12048898243
Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10507326242
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Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326242
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 | 2022.151

957

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (16644/2022)
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: 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):
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:
Pákolitz István Művelődési Ház felújítása - Pécs
Hivatkozási szám: EKR000033262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

958

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-7.1.1-16-H-076-1 Közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése - Pákolitz István
Művelődési Ház (7629 Pécs, Komját Aladár utca 2. 36047/1 hrsz.) felújítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34463800 (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: Pákolitz István Művelődési Ház felújítása - Pécs
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45262690-4

959

45311200-2
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7629 Pécs, Komját Aladár utca 2. 36047/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ALAP MŰSZAKI TARTALOM:
A tervezési terület ismertetése:
A tervezéssel érintett épület Pécs, Komjáti Aladár utca 2., 36047/1 hrsz-ú. ingatlanon lévő Pákolitz István
Közösségi Ház.
Fejlesztési terület bemutatása:
Az épület a hatvanas években épülhetett, közösségi funkciók ellátására. Valamikor is művelődési
ház szerepét töltötte be, csak más tulajdonosokkal. 1996 óta került városi (Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata) tulajdonba és Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete kezelésbe, azóta működik
művelődési házként. Kedvező fekvése, a keleti városrészben elfoglalt központi helye, parkolóval való
ellátottsága, kihasználtsága is indokolja a beavatkozást. Az épület energetikailag nem tudja ellátni az
előírások szerint megfogalmazott követelményeket. Az épület hagyományos téglaszerkezettel épült,
sávalapozással, födémpaneles záródással. Nyílászárói acél szerkezetek kétszer egyrétegű 3 mm-es
síküvegezéssel. Fedése bitumenes szigetelő lemez. Fűtési energiát és meleg vízellátást távhő szolgáltatja.
Belső kialakítása az építés korának megfelelő. Valamikor egy épületrészt csatlakoztattak az eredeti lapos
tetős tömeghez. Az épület akadálymentesítése nincs megoldva.
Főbb tevékenységek a felújítás során:
A meglévő funkciók minimálisan változnak a beavatkozással. A nagyterem nyílászáróinak száma
változik és a parapet magasságuk növekedik. A WC csoportba bekerül egy akadálymentes illemhely.
Ez az illemhely a hölgyeket is kiszolgálja, a másik WC egységben a férfiak kaptak elhelyezést. Az
akadálymentesítés kialakítására egy rámpa és ezzel együtt egy bejárati lépcső is tervezve lett korláttal és a
nagyteremhez új bejárat is kialakul egy meglévő ablak parapetének kibontása után akadálymentesen.
A homlokzati és lábazati falszakaszokat hőszigeteléssel és vékonyvakolattal látjuk el.
A nyílászárókat cseréljük műanyag szerkezetekre három rétegű hőszigetelt üvegezéssel. A rácsokat
kibontjuk, és nem építjük vissza. A lapos tetőt új hőszigeteléssel látjuk el. A lapos tetők új vízszigetelést is
kapnak, a hozzá tartozó bádogozás cseréjével együtt.
A nagyterem rövid oldali (nyugati) ablakit meg kell szüntetni a nyílászárók helyét téglafalazattal kell
beépíteni. A nagyterem további nyílászáróinak parapet magasságát növelni szükséges 1,2 méter
magasságig. A falazott szerkezeteket vakolattal kell ellátni. A kibontott válaszfalak által határolt
területének padozatát fel kell bontani (WC), újra kell betonozni majd új burkolattal kell ellátni.
Az épület homlokzatán megjelenő vezetékek, lámpatestek kapcsolókat és villámvédelmi levezetőket le
kell bontani, majd a homlokzati hőszigetelés elkészültével újra kell építeni.
A további homlokzaton elhelyezett klímaberendezés kültéri egységeit a munkálatok idejére le kell szerelni
majd vissza kell őket építeni.
Az épület fűtését jelenleg távhőszolgáltató által üzemeltetett hőközponttal oldják meg, ez a felújítás után
sem változik. A hőközponti blokk szerelvényei változatlanul megmaradnak, a csatlakozási pont a blokk
felett található elzáró szerelvény. A fűtési rendszer hőfoklépcsője 75/57 °C.
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Az elkészült rendszeren nyomáspróbát kell tartani, a szabványban előírtak szerint. Sikeres nyomáspróba
után a rendszert be kell szabályozni.
A vizesblokk átalakításhoz kapcsolódóan a vizesblokkokban található radiátorokat le kell szerelni, át kell
mosni, majd a felújítást követően visszaszerelni. A rendszert megfelelő minőségű lágyított vízzel kell
feltölteni.
Az épület alapterülete: 170,80 m2
Mennyiség kimutatása alap műszaki tartalom tekintetében:
-Válaszfal, kitöltőfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből: 46 m2
-Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre: 284 m2
-Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással: 30 m2
-CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált gipszkartonnal: 12 m2
-Műanyag hőszigetelt nyílászáró elhelyezése: 22 db
-Diszperziós festés: 370 m2
-Lapostető hőszigetelés: 198 m2
-Homlokzati hőszigetelés 15 cm vastagságban 15 cm vastagságban: 280 m2
-Járdaburkolat készítése: 18 m2
-Csapadékvíz elleni szigetelés: 246 m2
-Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 28 m
-Akadálymentes szett: 1 egység
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos
részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben
támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki
leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények 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 többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 Az M.1.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 Az M.1.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 5
4 Az M.1.3/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: OPCIÓS MŰSZAKI TARTALOM:
A teljes szekunder fűtési rendszer korszerűsítése. Az épületben kétcsöves melegvíz üzemű fűtés tervezett.
A korábbi fűtési rendszert el kell bontani. A kialakításra kerülő rendszer préskötésű, kívül horganyzott
szénacél csöves technológiájú kétcsöves melegvíz üzemű rendszer acéllemez lapradiátorokkal. A
préskötéses rendszer nagy előnye, hogy gyorsan és tisztán szerelhető, valamint utólagos felületkezelést
nem igényel. A radiátorok termosztatikus szelepekkel lesznek felszerelve, hogy a helyiségenkénti
szabályozást biztosítani lehessen.
Mennyiség kimutatása opció műszaki tartalom tekintetében:
-Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel: 180 m
-Fűtési csővezetékek bontása: 280 m
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-Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig: 40 db
-Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése: 14 db
-Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre: 14 db
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 30 napon belül jogosult egyoldalú
nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén. Ezen opcionális munkanemek
megvalósíthatósága, a kivitelezői árajánlatok beérkezését követően kerül véglegesítésre. Az opciós
munkanemek teljesítésének határideje megegyezik az eredeti szerződés szerint meghatározott, 105 napos
időtartammal. Az opciós munkanemre vonatkozóan a Felolvasólapon külön kell megadnia Ajánlattevőnek
nettó ajánlati árát, melyet Ajánlatkérő értékelni kíván.
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-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00417
II.2.9) További információ:
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.1. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget
igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-4.
ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere:
Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-4. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0
hónap (jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap)
AF II.2.5.) pont ár kritérium: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)-súlyszám 65; Opciós munkanemre
vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF)-súlyszám 5.
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény 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.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01891 / 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: Pákolitz István Művelődési Ház felújítása - Pécs
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: 2022/08/02 (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: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11977399202
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: alinea2000@alinea2000.hu
Telefon: +36 72227401
Internetcím(ek): (URL) www.alinea2000.hu
Fax: +36 72511101
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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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: 34463800
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-ÉG Felelős Műszaki
Vezető, MV-ÉV Felelős Műszaki Vezető
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: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: 11004400202
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
Hivatalos név: Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11564234202
Postai cím: Tüskésréti Út 32
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11564234202
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23118036402
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3 3866/1
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036402
Hivatalos név: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11977399202
Postai cím: Sport Utca 5/A.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202
Hivatalos név: Andrics és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25464993202
Postai cím: Nagydeindol Utca 76
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25464993202
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7622 Pécs, Sport Utca 5/A.
11977399-2-02
További Ajánlattevők:
I./ Andrics és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7635 Pécs, Nagydeindol Utca 76.
25464993-2-02
II./ Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság, 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3. 3866/1. 23118036-4-02
III./ Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32. 11564234-2-02
IV./ Pécsi Építő és Tatarozó ZRt., 7621 Pécs, Tímár Utca 23. 11004400-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Soproni Szakképzési Centrum (16692/2022)
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: Soproni Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832135208
Postai cím: Virágoskert Utca 7
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://soproniszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://soproniszc.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szakanyagok beszerzése szakmák oktatásához
Hivatkozási szám: EKR000738482022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

967

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközök beszerzése a különböző szakmák oktatása céljából, az alábbi részajánlati körök szerint:
1. rész: Gépész, forgácsoló, hegesztő szakma oktatásának eszközei, anyagai
2. rész: Mechatronika szakma oktatásának eszközei, anyagai
3. rész: Autó- és kerékpárszerelő szakma oktatásának eszközei, anyagai
4. rész: Fodrász és kozmetikus szakma oktatásának eszközei, anyagai
Részletek a jelen felhívás II.2.4. pontjaiban, valamint a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben
találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4449215 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Gépész, forgácsoló, hegesztő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

14522300-9

További tárgyak:

14810000-2

968

Kiegészítő szójegyzék

30192124-6
30192200-3
31711140-6
33735000-1
37321200-6
42622000-2
44310000-6
44512800-0
44512900-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum, 9400 Sopron, Ferenczy
J. u. 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Terméknév, Kiszerelés, 1 éves anyagigény:
CO2 huzal db 2
CO2 huzal db 7
Zárókupak plazmavágó pisztolyhozhoz db 10
Fúvóka plazmavágó pisztolyhoz db 10
Fúvóka plazmavágó pisztolyhoz db 10
Fúvóka plazmavágó pisztolyhoz db 10
Fúvóka plazmavágó pisztolyhoz db 10
Távtartó korona plazmavágó pisztolyhozhoz db 4
Elektróda plazmavágó pisztolyhoz db 10
Diffúzor plazmavágó pisztolyhoz db 10
Forrasztó ón tekercs 4
Forrasztó gáz db 50
Forrasztó víz db 2
Hegesztő spray db 4
Bevont elektróda doboz (4,3 kg) 12
Bevont elektróda doboz (4,3 kg) 12
Forrasztó pálca kg 3
lánghegesztő pálca kg 10
lánghegesztő pálca kg 10
Forrasztó pálca db 8
Forrasztólámpa db 6
Awi Szorító sapka db 4
AWI szorító patron db 8
AWI gázlencse db 8
AWI teflon szigetelő gyűrű db 8
AWI Kerámia gázterelő db 20
Wolframszál db 20
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AWI hegesztőpálca kg 10
AWI hegesztőpálca kg 10
Hajlított nagyoló esztergakés db 6
Furatmenetvágó db 6
Csúcsfészek fúró db 6
Csúcsfészek fúró db 6
Gyorsacél eszterga kés db 4
Gyorsacél eszterga kés db 4
Gyorsacél eszterga kés db 4
Hosszlyukmaró db 6
Hosszlyukmaró db 4
Hosszlyukmaró db 4
Hosszlyukmaró db 4
Gépi menetfúró (méretenkénti darabszám) db 8
Gépi menetfúró (finom métermenethez)(méretenkénti darabszám) db 4
Menetmetsző finom métermenethesz (méretenkénti darabszám) db 4
kézi (lakatos) Menetfúró készlet hajtókarral (vagy darabonként) db 4
kézi (lakatos) Menetmetsző készlet hajtókarral (vagy db-onként) db 4
Dörzsár db 6
Csavarhúzó klt. db 4
Csavarhúzó klt. db 4
Fém csigafúrók készlet db 10
Fém csigafúrók menetmetszéshez db 10
Fém csigafúrók menetmetszéshez db 6
Fűrésszalag db 4
Drótkefe db 4
Drótkefe db 4
Fúró-üregelő spray db 8
Festék spray fekete db 20
Festék spray ezüst db 20
Fémvágó korong db 200
Tisztító korong db 20
Lamellás csiszoló korong db 60
Vágókorong db 4
Csiszoló vászon ív db 20
Csiszoló vászon ív db 20
Csiszoló vászon ív db 20
Csiszoló vászon m 20
Csiszoló vászon m 20
Csiszoló vászon m 20
Csiszoló vászon m 20
Csiszoló vászon m 20
Csiszoló vászon m 20
Fémfűrészlap db 200
Laposecset db 20
Laposecset db 20
Laposecset db 20
Bőr munkáskesztyű db 20
Bőr munkáskesztyű db 20
Hegesztő munkakesztyű db 4

969
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Hegesztő kesztyű db 4
Védőszemüveg db 20
Lánghegesztő szemüveg db 4
Lánghegesztő szemüveg db 1
Hegesztőpajzs db 2
Hegesztő üveg db 2
Előtétüveg hegesztőpajzshoz db 2
Hegesztő bőrkötény db 2
Acélvonalzó db 8
Mérőszalag db 20
Mérőszalag db 20
Tolómérő db 12
Ipari faggyú db 6
Köszörűkorong szabályzó db 1
Jelölőfilc, festékfilc db 2
Jelölőfilc, festékfilc db 2
Jelölőfilc, festékfilc db 2
Jelölőfilc, festékfilc db 2
(A "darab" mennyiségi egységgel meghatározott termékek összes mennyisége: 1159 db).
(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: Teljes vételár (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:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. Az ár, mint egyedüli
értékelési szempont indoklása: az ajánlatkérő igényeinek a csatolt műszaki leírásban szereplő,
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Mechatronika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31211310-4

További tárgyak:

31221000-1
31711130-3
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31711150-9
31712332-6
31712350-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum, 9400 Sopron, Ferenczy
J. u. 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Terméknév, Kiszerelés, 1 éves anyagigény
FI relé db 35
Kismegszakító db 65
Nyomógomb db 60
Jelzőlámpa db 40
Lépcsőházi automata db 30
Érvéghüvely db 4000
Sorkapocs db 160
Sorkapocs db 160
Pneumatika cső méter 80
Tápegység pneumatikához db 10
vezeték összekötő db 1000
MKH vezeték méter 700
MKH vezeték méter 700
MKH vezeték méter 700
Components próbapanel db 50
NYÁK-lemez db 60
Forgószáras potencióméter db 60
tirisztor db 300
tirisztor db 300
DIP tokozású IC db 150
Ellenállás db 300
Lineáris kapcsolós potenciométer db 150
Kerámiakondenzátor db 450
Kondenzátor db 50
Kerámiakondenzátor db 100
IC db 120
Huzal ellenállás db 100
Ellenállás db 200
Műveleti erősítő IC db 230
Tranzisztor db 180
Tranzisztor db 180
Kondenzátor db 250
Nyomógomb db 100
Nyomógomb db 100
Multiméter db 50
(a "darab" mennyiségi egységgel meghatározott termékek összes mennyisége: 9040 db).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Teljes vételár (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:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. Az ár, mint egyedüli
értékelési szempont indoklása: az ajánlatkérő igényeinek a csatolt műszaki leírásban szereplő,
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Autó- és kerékpárszerelő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31651000-4

További tárgyak:
34324000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum, 9400 Sopron, Ferenczy
J. u. 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Terméknév, Kiszerelés, 1 éves anyagigény
Szigetelőszalag db 50
Multispray db 60
Csavarlazító spray db 100
Féktisztító spray db 400
Gépzsír lítiumos db 27
Szilikon zsír db 27
Szilikonspray db 30
Alvázvédő spray db 25
Univerzális szike db 10
késpenge szikéhez db 10
Forrasztó ón db 5
forrasztózsír db 5
Tölthető szerelőlámpa db 5
Gumiszerelő paszta db 10
Centírsúly készlet db 5
Felüthető centírsúly db 200
Felüthető centírsúly db 200
Felüthető centírsúly db 200
Felüthető centírsúly db 200
Bronzpaszta spray/ Réz spray db 60
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Kartertömítő paszta db 20
Csavarrögzítő db 10
Keréktárcsa spray (fekete) db 40
Keréktárcsa spray (ezüst) db 40
kábel kötegelő csomag 40
kábel kötegelő csomag 40
Univerzális kárpitrögzítő-patent készlet doboz 10
Réz tömítőgyűrű készlet doboz 10
Alumínium alátét készlet doboz 10
O-gyűrű készlet doboz 5
fékbowden ház kerékpárhoz m 20
MTB kerékpár fékbowden db 40
kerékpár váltóbowden vég db 50
kerékpár fékbowden vég db 50
kerékpár váltóbowdenház vég db 50
kerékpár fékbowdenház vég db 50
kerékpár váltóbowden db 40
kerékpár váltóbowden ház m 20
(a "darab" mennyiségi egységgel meghatározott termékek összes mennyisége: 2019 db).
(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: Teljes vételár (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:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. Az ár, mint egyedüli
értékelési szempont indoklása: az ajánlatkérő igényeinek a csatolt műszaki leírásban szereplő,
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Fodrász és kozmetikus
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33711400-1

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

39712200-8
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NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni SZC Handler Nándor Technikum, 9400 Sopron, Halász u. 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fodrászat:
Terméknév, Kiszerelés, Mennyiség
Fésű db 31
Hajkefe db. 45
Nyeső db. 2
Borotva db. 6
Borotvapenge db. 10
Hajcsavaró csomag 5
műanyag dauercsavaró csomag 19
hajfesték 60 gr db 40
hajfesték 100 gr db 70
fizikai színező db 18
Szinező db 20
szőkítő db 2
oxigenta 3% db. 4
oxigenta 6% db. 4
oxigenta 9% db. 4
oxigenta 12% db. 4
Aktivátor 1,8 % db. 3
Aktivátor 3% db 2
Aktivátor 4,5% db 3
szőkítőpor db 10
előhívók 3% db 10
előhívók 6% db 15
előhívók 9% db. 10
előhívók 12% db. 10
ENYHE GÖNDÖRÍTŐ db. 2
INTENZÍV GÖNDÖRÍTŐ FOLYADÉK db 1
ENYHE HULLÁMOSÍTÓ FOLYADÉK db 2
HULLÁMOSÍTÓ FOLYADÉK db 2
Hajfixáló db 1
Dauervíz 1 db 1
Dauervíz 2 db. 1
Dauervíz 3 db. 1
Fixáló 1000 ml db. 1
Marcell csipesz csomag 2
Tűcsipesz nagy fém 100db csomag 8
Tűcsipesz közepes 10 db/levél db. 25
krokodilcsipesz 4db/doboz csomag 10
Konty csipesz aluminium / 12db/csomag csomag 10
Hullámcsat csomag 35
Kontytű csomag 35
Mini marcell hajsütővas db. 2
Mini kreppelő db. 2
WAHL Magic Clip hajvágógép db. 2
Ultra professzionális hajvágógép db. 2
Vezeték nélküli kontúrvágó gép db. 2
Lithium Ion-os borotva db. 2
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Professzionális vezetékes trimmelő db. 2
spiccpapír doboz 4
Gumipánt, dauercsavaróra csomag csomag 2
Dauertű csomag 2
Dauersapka db. 2
Fixálószivacs csomag 1
Nyaktál db. 1
Csőrös applikátor db. 2
vatta csomag csomag 3
1X használatos beterítőkendő csomag csomag 2
gumikesztyű doboz 8
Festőecset db. 15
melírlapát effekt lapát db 2
Festőtál db 5
digitális mérleg db. 1
melírtű csomag 3
melír fésű db. 2
melírfólia doboz doboz 10
Festőkötény - Fodrász kötény db. 3
Borotvapamacs db. 3
Arc lemosó szivacs (borotválás után) db. 10
borotvatál db. 3
nyakpapír hajvágáshoz csomag (5 db/csomag) csomag 2
konty alátét patentos szőke db. 2
Kontybetét db. 10
szilikongumi csomag 10
kanekalon póthaj (több színű) db. 15
Beterítőkendő textil - fekete hajvágáshoz db. 5
Kézi tükör, nyeles db. 2
Hintőpor db. 2
Papírtörölköző, 60db/csomag csomag 4
HIDRATÁLÓ- REGENERÁLÓ SAMPON db. 4
REGENERÁLÓ SAMPON MÉZ KIVONATTAL db. 4
NARANCS SAMPON db 4
CITROMFŰ MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON db. 4
PROFESSZIONÁLIS SZALON SAMPON 1000ml db. 4
RAGYOGÁSFOKOZÓ FÉNY SAMPON db. 4
KRÉMSAMPON SZÁRAZ db. 4
Hamvasító sampon 1000ml db. 4
KERATIN HAJPAKOLÓ KRÉM db. 10
Tejproteines Hajpakolás db. 10
kondicionáló kifésülő spray, 500ml db. 5
kétfázisu kifésülő balzsam db. 5
Kifésülő Spray Balzsam db. 2
modular hajhab 2 db. 4
amplifer mousse rosthab db. 4
elevator hajtőemelőspray db. 4
szárítás könnyítő folyadék db. 4
Haj zselé db. 4
Wax db. 4
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Borotváló gél db. 2
Borotválkozás utáni ápolók (arcvíz, balzsam stb.) db. 2
Borotva szappan db. 2
Bőrvédő krém db. 2
színes hajspray db. 2
csillám spray db. 2
hajfesték eltávolító kendő db. 2
hajkefe db. 24
jack dean fade kefe db. 6
SP-1 kefe db. 6
hajkefe S2 beszárító db. 10
kefe305 db. 10
9 soros kerámiakefe db. 2
Hajszárító+ diffuzer db. 2
Hajszárító db. 2
Liquid olaj 100 ml hajvégápoló db. 2
fénylakk db. 2
extraerős hajlakk zöldtea 750 ml db. 6
Hajformázó por 10 gr db. 4
Hajfixáló spray db. 6
Offset Olló db. 2
Ritkító Offset Olló db. 2
Babafej női db. 21
Férfi babafej szakállal, természetes hajjal 25-30 cm db. 12
Babafejtartó állvány (álló) db. 7
OMC gyakorlófej 60 cm természetes haj db. 4
Férfi babafej db. 4
Női babafej db. 2
Férfi babafej (szemléltetőfej) db. 1
Kozmetika:
Terméknév Kiszerelés Mennyiség
Papírtörlő csomag 30
Masszázstekercs papírlepedő tekercs 30
Papír zsebkendő csomag 100
Vattakorong kék pille csomag 200
Testtekercselő fólia db 3
Kozmetikai tisztítóken db. 80
szemkontúr ceruza fekete db. 8
sminkfixáló spray db. 2
alapozó szivacs csomag 3
"Multi Pro gyantamelegítő db 3
Lemosó szivacs db. 50
gyantázás utáni kamillás lemosó olaj 500ml db. 15
gyantapatronok 100 ml-es sárga db. 200
gyantapatronok 15 ml-es sárga db. 10
gyantázófej mini patronhoz db 10
"gyantalehúzó papírtekercs tekercs 50
Elasztikus gyanta 800ml konzerv db 25
cukorgyanta, 1000ml db. 25
gyantázógép tisztító folyadék 250ml db. 2
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gyantázás utáni balzsam 500ml db. 20
kézparaffinhoz zacskó doboz. 30
Collagen Elastin Plus Krém 500ml db. 15
fertőtlenítő spray kézparaffinhoz db. 10
kézparaffinhoz radír db. 10
kézparafinos barackos 5-6 kg-os db. 20
gézmaszk arcra csomag 30
szemöldök csipesz db. 3
gyümölcssavas peeling, prestige (zsíros, érzékeny)kom db. 20
letisztító anyagok arctej, prestige (zsíris, érzékeny db. 15
letisztító anyagok tonik (zsíros, érzékeny) db. 20
pormaszk (teafaolaj, ribizlis, kollagénes, iszap) db. 30
fültisztító doboz. 20
gipsz 2 kg-os db. 2
esemény előtti pakolás 250ml db. 4
AHA-s biológiai hámlasztó peeling 250ml db. 4
faspatula csomag 3
Ung. Hydroph. Nonion. PH.HG VII. 100G,250ml db 2
Hintőpor kamillás 200 g. db. 10
"Latex kesztyű csomag 2
Legyező ecset db. 10
nappali és éjszakai krém db. 2
enzimes peeling db. 4
PROFESSIONAL - MASSZÁZS EMULZIÓ 500 ML db. 5
Mágneses enzimes peeling db. 5
PROFESSIONAL - NYUGTATÓ HATÁSÚ ALGA GÉL PEEL-OFF MASZK UBORKÁVAL ÉS ALOE VERÁVAL db 5
PROFESSIONAL - HIDRATÁLÓ HATÁSÚ ALGA PEEL-OFF GÉLMASZK GRÁNÁTALMÁVAL 190 g db 5
Üveg keverőtálka db. 6
szempilla és szemöldökfesték db. 36
festékoldó db. 2
kisolló szemöldök vágáshoz db. 2
Szilikon ecset db 6
Mikrodermabráziós kristály 2kg db 1
CLOWN WHITE CW-3, 85g - bohóc fehér db 2
Testfestő paletta db 2
arctej érzékeny bőrre 500ml db. 5
hidratáló arctonik 500ml db. 5
Mangó-Rizs AHA radír 150ml db. 3
szőlő hyaluron mechanikai peeling 125ml db 3
So Fine Antioxidáns tisztító arcmaszk 125ml SO23017 db. 2
gyógynövényes összehúzó arcpakolás kénes db 7
Silk Touch testápoló masszázstej db 2
Arany maszk 250ml db. 1
Bőrnyugtató maszk 250ml db. 4
alkoholmentes bőrfertőtlenítő tonik db 19
liposzómás aktív hidratáló krém 250 ml db. 2
Argán növényi őssejtes Renew szérum 15ml db 1
Folytatás a II.2.13. pontban.
(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 szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes vételár (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:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. Az ár, mint egyedüli
értékelési szempont indoklása: az ajánlatkérő igényeinek a csatolt műszaki leírásban szereplő,
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.4. pont folytatása:
Ceramid liposom szemránc gél 15ml db 1
Hialuronsav szérum 15ml db 1
C- vitamin szérum 15ml db 1
pakolások zsíros bőrre, 250ml db 4
bársony krém 250 ml db. 4
PAPAYA&#63162;MANGÓDINAMIZÁLÓ GÉLMASZK 250 ml db. 5
multifruit fitomaszk 250 ml db. 5
marina alga fitomaszk 250 ml db. 5
anticouperosa fitomaszk 250 ml db. 5
kukui mineral masszázskrém 250 ml db. 1
Hidratáló gélmaszk db. 5
(a "darab" mennyiségi egységgel meghatározott termékek összes mennyisége 735 db).
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
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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:
13566 / 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: Gépész, forgácsoló, hegesztő
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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tardos Csavar Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22478629208
Postai cím: Lackner Kristóf Utca 40
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: csavarbolt@tardos-sopron.hu
Telefon: +36 99323550
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22478629208
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: 1901874
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Tardos Csavar Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22478629208
Postai cím: Lackner Kristóf Utca 40
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22478629208
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: Mechatronika
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: # nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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:
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: KÁNTOR IMRE
Nemzeti azonosítószám: 47196951228
Postai cím: DÓZSA U UTCA 28
Város: SOPRON
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47196951228
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3 Elnevezés: Autó- és kerékpárszerelő
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: 2022/08/02 (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: HO-GO Járműalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11840020208
Postai cím: Ógabona Tér 12
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: hogokft@freemail.hu
Telefon: +36 99338011
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11840020208
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: 2547341
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HO-GO Járműalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11840020208
Postai cím: Ógabona Tér 12
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11840020208
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Fodrász és kozmetikus
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].
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

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

Hivatalos név: Jázmin Fodrászkellék Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24162674208
Postai cím: Ferenczy János utca. 42
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24162674208
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:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő (16821/2022)
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: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26592352241
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lami Ágnes
Telefon: +36 307187614
E-mail: Lami.Agnes@varkapitanysag.hu
Fax: +36 307187614
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Zrt.
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: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Egészségügyi szűrővizsgálatok (preventív célú)
Hivatkozási szám: EKR001674312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Menedzserszűrés szolgáltatás nyújtása a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
munkavállalói részére az alábbi szűrővizsgálati csomagok szerinti tartalommal és bontásban:
A menedzserszűréssel érintett tervezett létszám 640 fő, megoszlása jelenleg a következő:
- Közép szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult férfiak tervezett létszáma 270 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 151 fő
- Közép szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult nők tervezett létszáma 310 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 159 fő
- Emelt szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult férfiak tervezett létszáma 35 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 25 fő
- Emelt szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult nők tervezett létszáma 25 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 21 fő
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti adatok a jelenlegi létszámadatokra vonatkoznak, amelyen belül a nemek
aránya, valamint az életkor szerinti megoszlás változhat.
Közép szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult férfi munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
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o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor, nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet,
o széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o PSA-tumor marker vizsgálat (40 év felett),
- Hasi és kismedencei UH
- Mellkas röntgen
- Urológia
- Szemészet
- Arteriográf
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Közép szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult női munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor,
o nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet,
o széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o TSH
- Széklet vér
- Mellkas röntgen
- Emlő és axilla ultrahang
- Mammográfia (40 év felett)
- Nőgyógyászat
- Nőgyógyászati cytológia
- Nőgyógyászati UH
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- Hasi és kismedencei UH
- Szemészet
- Arteriográf
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Emelt szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult férfi munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor,
o nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet, széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o PSA-tumor marker vizsgálat (40 év felett),
o LDH,
o Magnézium,
o D-vitamin (25 OH Kolekalcif),
o CRP – supersenzitív, CEA
- Hasi és kismedencei UH
- Mellkas röntgen
- Duplex doppler nyaki erek ultrahang vizsgálata (40 év felett)
- Urológia
- Szemészet
- Szív UH (40 év felett)
- Alsóvégtagi artériás érszűkület szűrés (CW-Doppler)
- Ortopédia
- Fül-orr-gégészet
- Bőrgyógyászat
- Fogászati szűrés + fogászati körpanoráma röntgen (OP)
- Arteriográf
- Légzésfunkciós vizsgálat (spirometria)
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Emelt szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult női munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
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o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor,
o nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet, széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o TSH,
o LDH,
o Magnézium,
o D-vitamin (25 OH Kolekalcif),
o CRP – szuperszenzitív, CEA
- Hasi és kismedencei UH
- Mellkas röntgen
- Szív UH (40 év felett)
- Emlő és axilla ultrahang
- Mammográfia (40 év felett)
- Nőgyógyászat
- Nőgyógyászati cytológia
- Nőgyógyászati UH
- Csontsűrűségmérés- ODM (40 év felett)
- Szemészet
- Ortopédia
- Fül-orr-gégészet
- Bőrgyógyászat
- Fogászati szűrés + fogászati körpanoráma röntgen (OP)
- Arteriográf
- Légzésfunkciós vizsgálat (spirometria)
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Az egyes személyek esetében az összes vizsgálatot egyszerre, egy alkalommal (maximálisan 5 óra alatt) és
egy helyszínen szükséges biztosítania a szolgáltatónak.
A Munkáltató határozza meg, hogy mely munkavállalója melyik vizsgálati csomagra jogosult.
A Munkáltató a vizsgálati csomagonként összeállított dolgozói listát elkészíti és átadja a Szolgáltatónak.
A dolgozói lista tartalmazza azt az alkalmazottak által megadott telefonszámot is, melyen keresztül
egyeztethető a vizsgálati beosztás, valamint az elektronikus levelezési címet, melyre az érintettek a
vizsgálatok elvégzését követően a személyükre szóló írásos kiértékelést megkapják.
A Szolgáltató feladata, hogy segítséget nyújtson a Munkáltató részére a menedzserszűrési vizsgálatok
rendjének és ütemezésének kialakításában.
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A Szolgáltató feladata a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó egészségügyi nyilvántartás vezetése.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy valamennyi szolgáltatástípus esetében lehetséges/várható, hogy a
szolgáltatásokra való jogosultak létszáma 5-10 fővel emelkedik a szerződés megkötéséig. Az ellátandó
feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
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: Egészségügyi szűrővizsgálatok (preventív célú)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Menedzserszűrés szolgáltatás nyújtása a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
munkavállalói részére az alábbi szűrővizsgálati csomagok szerinti tartalommal és bontásban:
A menedzserszűréssel érintett tervezett létszám 640 fő, megoszlása jelenleg a következő:
- Közép szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult férfiak tervezett létszáma 270 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 151 fő
- Közép szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult nők tervezett létszáma 310 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 159 fő
- Emelt szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult férfiak tervezett létszáma 35 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 25 fő
- Emelt szintű szűrővizsgálati csomagra jogosult nők tervezett létszáma 25 fő, ebből a 40 év felettiek
létszáma 21 fő
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti adatok a jelenlegi létszámadatokra vonatkoznak, amelyen belül a nemek
aránya, valamint az életkor szerinti megoszlás változhat.
Közép szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult férfi munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
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o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor, nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet,
o széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o PSA-tumor marker vizsgálat (40 év felett),
- Hasi és kismedencei UH
- Mellkas röntgen
- Urológia
- Szemészet
- Arteriográf
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Közép szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult női munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor,
o nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet,
o széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o TSH
- Széklet vér
- Mellkas röntgen
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- Emlő és axilla ultrahang
- Mammográfia (40 év felett)
- Nőgyógyászat
- Nőgyógyászati cytológia
- Nőgyógyászati UH
- Hasi és kismedencei UH
- Szemészet
- Arteriográf
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Emelt szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult férfi munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor,
o nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet, széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o PSA-tumor marker vizsgálat (40 év felett),
o LDH,
o Magnézium,
o D-vitamin (25 OH Kolekalcif),
o CRP – supersenzitív, CEA
- Hasi és kismedencei UH
- Mellkas röntgen
- Duplex doppler nyaki erek ultrahang vizsgálata (40 év felett)
- Urológia
- Szemészet
- Szív UH (40 év felett)
- Alsóvégtagi artériás érszűkület szűrés (CW-Doppler)
- Ortopédia
- Fül-orr-gégészet
- Bőrgyógyászat
- Fogászati szűrés + fogászati körpanoráma röntgen (OP)
- Arteriográf
- Légzésfunkciós vizsgálat (spirometria)
- Orvosi összefoglaló
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- Kísérő személyzet biztosítása
Emelt szintű szűrővizsgálati csomag igénybevételére jogosult női munkavállalók esetén:
- Belgyógyászat
- Nyugalmi EKG
- Laboratóriumi vizsgálatok:
o vérkép,
o süllyedés,
o májfunkció,
o vesefunkció,
o vérzsírok,
o LDL-, HDL-koleszterin,
o vércukor,
o nátrium,
o kálium,
o kalcium,
o foszfor,
o ALP,
o húgysav,
o bilirubin,
o vas,
o vaskötő kapacitás,
o vizelet, széklet-vér vizsgálat (40 év felett),
o TSH,
o LDH,
o Magnézium,
o D-vitamin (25 OH Kolekalcif),
o CRP – szuperszenzitív, CEA
- Hasi és kismedencei UH
- Mellkas röntgen
- Szív UH (40 év felett)
- Emlő és axilla ultrahang
- Mammográfia (40 év felett)
- Nőgyógyászat
- Nőgyógyászati cytológia
- Nőgyógyászati UH
- Csontsűrűségmérés- ODM (40 év felett)
- Szemészet
- Ortopédia
- Fül-orr-gégészet
- Bőrgyógyászat
- Fogászati szűrés + fogászati körpanoráma röntgen (OP)
- Arteriográf
- Légzésfunkciós vizsgálat (spirometria)
- Orvosi összefoglaló
- Kísérő személyzet biztosítása
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Az egyes személyek esetében az összes vizsgálatot egyszerre, egy alkalommal (maximálisan 5 óra alatt) és
egy helyszínen szükséges biztosítania a szolgáltatónak.
A Munkáltató határozza meg, hogy mely munkavállalója melyik vizsgálati csomagra jogosult.
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A Munkáltató a vizsgálati csomagonként összeállított dolgozói listát elkészíti és átadja a Szolgáltatónak.
A dolgozói lista tartalmazza azt az alkalmazottak által megadott telefonszámot is, melyen keresztül
egyeztethető a vizsgálati beosztás, valamint az elektronikus levelezési címet, melyre az érintettek a
vizsgálatok elvégzését követően a személyükre szóló írásos kiértékelést megkapják.
A Szolgáltató feladata, hogy segítséget nyújtson a Munkáltató részére a menedzserszűrési vizsgálatok
rendjének és ütemezésének kialakításában.
A Szolgáltató feladata a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó egészségügyi nyilvántartás vezetése.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy valamennyi szolgáltatástípus esetében lehetséges/várható, hogy a
szolgáltatásokra való jogosultak létszáma 5-10 fővel emelkedik a szerződés megkötéséig. Az ellátandó
feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő 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 2. A III.1.3-M.2.1 pontban szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 5
2 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
3 4. Szolgáltató napi ellátási (szűrési) kapacitása (fő, minimum 10 fő, maximum 20 fő) 10
4 5. Várakozásmentesség biztosítása (minimum 0 munkanap, maximum 5 munkanap) 5
5 6. Valamennyi szűrővizsgálat elvégzése egy helyszínen biztosított (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 65
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:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta
Lajstromszáma: 00314 / 01040
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
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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:
25240 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi szűrővizsgálatok (preventív célú)
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 tárgyi közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az írásbeli összegzés
összeállítását és ajánlattevők részére 2022. március 28. napján történt megküldését – azaz az eljárás
eredményének kihirdetését – követő elháríthatatlan, és előre nem látható események következtében Ajánlatkérő
a szerződés megkötésére az alábbiak szerint képtelenné vált.
Jelen közbeszerzési eljárással egyidejűleg, a Társaság napi, alapvető működéséhez nélkülözhetetlen villamos
energia beszerzése tárgyában lefolytatott eljárás (a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KM01VE2223
sz. Keretmegállapodás az OMSZI Nzrt., mint gesztor által lebonyolított versenyújranyitás) kapcsán létrejött
szerződés eredményeként – a háborús helyzet, az energiapiaci bizonytalanság miatt megemelkedett egységárak
következtében – a Társaság Alapítója által jóváhagyott 2022. évi üzleti tervhez, illetve az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. 1.§ 19. pontja szerint nyújtott támogatáshoz képest önmagában olyan jelentős többletfedezet biztosítása vált szükségessé, melynek finanszírozására Ajánlatkérő saját hatáskörben (a rendelkezésre álló
forrásaiból) nem képes.
A Fentiekben jelzett, a Társaság hatáskörén kívül álló okokból keletkezett forráshiány kezelése érdekében
elengedhetetlenül szükségessé vált a finanszírozási források átcsoportosítása, így - több más, a Társaság Alapítója
által elfogadott Közbeszerzési és Beszerzési Tervében szereplő igény elhalasztása mellett - jelen közbeszerzés
tárgya szerinti fontos, de jogszabály által kötelezően elő nem írt szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére
nem kerülhet sor.
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Ajánlatkérp továbbá a szerződés aláírásáhz szükséges, a Társaság mindenkor hatályos Alapszabálya szerinti
Alapítói jóváhagyással nem rendelkezik, melynek megszerzését a Társaság Igazgatósága (30/2022. (IV.21.) és
Felügyelőbizottságs (16/2022. (IV.21.) határozatainak birtokában kezdeményezte.
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)
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:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12489477241
Postai cím: Csanády Utca 6/B. V.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241
Hivatalos név: Budai Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27714933243
Postai cím: Királyhágó Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27714933243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
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Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő döntésének dátuma: 2022. augusztus 3. napja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (15586/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24819699244
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Nóra
Telefon: +36 706472268
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Park üzemeltetés során felmerült beruházási munkák
Hivatkozási szám: EKR000928692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1003

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Park üzemeltetés során felmerült beruházási munkák.
Főbb mennyiségek:
- Kutyás-élménypark felújítási munkái: 3 db mászódomb helyreállítás, szegélyek építése összesen 185 fm,
R35 speciális kevert burkolat építése 830 m2-en és 296 m2 R13.4 speciális műfű burkolat építése
- Királydomb talajcseréje: 6800 m2-en talajcsere, 1800 m2-en talajlazítás szükséges talajcsere nélkül
- Ideiglenes üzemeltetési telephely kivitelezési munkái: Meglévő aszfaltburkolatú sportpálya bontása
alépítménnyel esetleges betonszegéllyel együtt 240 m3, Meglévő (szomszédos) aszfaltburkolatú
sportpályák, aszfaltozott sétányok, bontása alépítménnyel esetleges betonszegéllyel 510 m3, aszfalt
burkolat építése 1280 m2-en, Táblás kerítés építése összeszen 140 fm-en.
A részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 291114535 (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: Park üzemeltetés során felmerült beruházási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék

45112300-8
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz. alatt nyilvántartott
ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Park üzemeltetés során felmerült beruházási munkák.
Főbb mennyiségek:
- Kutyás-élménypark felújítási munkái: 3 db mászódomb helyreállítás, szegélyek építése összesen 185 fm,
R35 speciális kevert burkolat építése 830 m2-en és 296 m2 R13.4 speciális műfű burkolat építése
- Királydomb talajcseréje: 6800 m2-en talajcsere, 1800 m2-en talajlazítás szükséges talajcsere nélkül
- Ideiglenes üzemeltetési telephely kivitelezési munkái: Meglévő aszfaltburkolatú sportpálya bontása
alépítménnyel esetleges betonszegéllyel együtt 240 m3, Meglévő (szomszédos) aszfaltburkolatú
sportpályák, aszfaltozott sétányok, bontása alépítménnyel esetleges betonszegéllyel 510 m3, aszfalt
burkolat építése 1280 m2-en, Táblás kerítés építése összesen 140 fm-en.
A részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalja-e kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő
tehergépjárművek alkalmazását legalább 50 %-ban (igen/nem) 15
2 3. Vállalja-e, hogy a keletkezett építési hulladékot hulladéktároló alkalmazása nélkül szállítja el? (Igen/
Nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. 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:
• Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
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• Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert
alkalmazza, amely az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempontok esetén
közvetlen pontkiosztás kerül alkalmazásra; a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
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: Park üzemeltetés során felmerült beruházási 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
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12453948242
Postai cím: Szabadföld Út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
E-mail: toth.brigi@ar-la.hu
Telefon: +36 306843880
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12453948242
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: 291114535
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: őrzés, geodézia,
laborvizsgálatok, szegélyépítés, kerítésépítés, elektromos munkák (térvilágítás, erősáram, gyengeáram)
műfüves burkolat készítés, kertészeti munka, szerkezetépítés, vízellátási munkák, aszfaltozás
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: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11259789215
Postai cím: Sóstói Út 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11259789215
Hivatalos név: ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12453948242
Postai cím: Szabadföld Út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12453948242
Hivatalos név: SOLIDEX Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25449653241
Postai cím: Bécsi Út 120.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25449653241
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:
2022/06/21 (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:
2022/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Veszprém Megyei Önkormányzat (16382/2022)
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: Veszprém Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734295119
Postai cím: Megyeház Tér 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jóna Bernadett
Telefon: +36 202376291
E-mail: jona.bernadett@vpmegye.hu
Fax: +36 88545012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vpmegye.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:
Mobilitási terv felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000458432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1010

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítási
számú, „OKOS város – OKOS kistérség közösségi kerékpárrendszer tanulmányterveinek elkészítése” című
projekt keretében közösségi kerékpárrendszer kapcsán mobilitási terv felülvizsgálata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3146000 (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: Mobilitási terv felülvizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71241000-9

További tárgyak:

71320000-7

1011

Kiegészítő szójegyzék

79314000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Mobilitási terv felülvizsgálat, mely a következő:
Veszprém Megyei Jogú Város (lakosság 59.000 fő) Fenntartható Városi Mobilitási Tervének felülvizsgálata
Műszaki tartalom:
- A 2017. márciusi dokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a következő szempontok alapján:
• Közösségi kerékpárrendszer bevezetése Veszprém, Balatonalmádi és Balatonfüred településeken.
• EKF programsorozat jelentette mobilitási kihívások kezelése
• Önkormányzati tulajdonú helyi közösségi közlekedési rendszer bevezetésének hatásai
- A dokumentációban értékelni kell a korábban elkészült SUMP javaslatait a jelenlegi mobilitási
környezetben.
- Aktualizálni kell az intézkedési javaslatokat, szükség esetén új intézkedések bemutatásával.
- Egyeztetni szükséges az érintett szervezetekkel
• Önkormányzatok
• EKF munkacsoportok
• Szakmai és civil szervezetek
(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. alkalmassági követelmény esetében bemutatott közlekedésmérnök
vagy építőmérnök szakember SUMP - fenntartható városi mobilitás tervezési többlet tapasztalata (min 0
hó, max 24 hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2021-00037
II.2.9) További információ:
A teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 4 hónap, de legkésőbb 2022. szeptember 30. napja.
A részajánlattétel lehetőségének kizárása az alábbiak szerint indokolt:
Az eljárás tárgya 1 db Mobilitási terv felülvizsgálata, mely szolgáltatás műszakilag és szakmailag nem
osztható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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:
07763 / 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: Mobilitási terv felülvizsgálata
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: 2022/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mobilissimus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25360260243
Postai cím: Lónyay Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
E-mail: mobilissimus@mobilissimus.hu
Telefon: +36 304900996
Internetcím(ek): (URL) https://mobilissimus.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25360260243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12299197243
Postai cím: Bartók Béla Út 35. 2/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: mikroline@mikroline.hu
Telefon: +36 302746261
Internetcím(ek): (URL) www.mikroline.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12299197243
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: 3146000
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: Mobilissimus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25360260243
Postai cím: Lónyay Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25360260243
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10336706241
Postai cím: Bécsi Utca 5. V.em.4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10336706241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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(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:
2022/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (16642/2022)
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: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Sámuel
Telefon: +36 301808791
E-mail: koszegi.samuel@zsn.hu
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Interaktív kiállítási tartalmak elkészítése II.
Hivatkozási szám: EKR000792222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92111260-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen szolgáltatási közbeszerzési eljárás témája a GINOP-7.1.6-16-2017-00006 kódszámú, a Pécsi
Világörökségi Negyed c. projekt interaktív kiállításfejlesztése során felmerülő tartalmak fejlesztése
és elkészítése. A fejlesztés három fő helyszínen valósul meg: Apáca u. 8. szám alatti sírépítmények,
Ókeresztény Mauzóleum és a Cella Septichora Látogatóközpont. A beszerzendő tételek jellegükből
adódóan egy funkcionális egységet alkotnak, azonban a jobb átláthatóság érdekében a konkrét
műszaki igények helyszínekre bontva kerültek megfogalmazásra. Jelen műszaki leírás fontos kiegészítő
dokumentumai a helyszínekre vonatkozó teljes kiállítási forgatókönyvek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65010000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Interaktív kiállítási tartalmak elkészítése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

92111260-2

További tárgyak:

92111220-0
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Kiegészítő szójegyzék

72212517-6
72212520-0
79822500-7
72242000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed: Apáca u. 8. szám alatti sírkamrák,
Ókeresztény Mauzóleum és a Cella Septichora Látogatóközpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely
alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani
az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése.
GINOP-7.1.6-16-2017-00006 projekt azonosító számú „a Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése” című
projekt keretén belül megvalósuló beszerzés.
A beszerzés átfogó mennyisége: interaktív kiállítási tartalmak fejlesztése 3db világörökségi helyszínen:
I.Cella Septichora Látogatóközpont
1.tétel – Digitalizálás (6db)
2. tétel - Elméleti rekonstrukció elkészítése (9db)
3. tétel – Rendszertervezés (1db)
TELJES LÁTOGATÓKÖZPONT TERÜLETE
4. tétel - Visual Guide szoftver fejlesztés (3db, a műszaki leírás szerinti változatokban)
5. tétel – Virtuális időkapszula játék (1db)
CELLA SEPTICHORA TERE
6. tétel - Pécs római kori történetét bemutató 3D animációs film (8 perc, 1db)
7. tétel - Interaktív múzeumpedagógiai keretrendszer (1db)
8. tétel - Cserélhető digitális fotósháttér alkalmazás (1 alkalmazás, 3 db háttérrel)
9. tétel –VR alkalmazás (1db, 3 virtuális fejezettel)
10. tétel – Római játékokat bemutató kisfilm (6 perc, 1db)
PÉTER PÁL ÉS 4. SÍRKAMRA
11. tétel - Péter-Pál sírkamrát és a 4. sírkamrát bemutató animációs kisfilm (4 perc,1db)
KORSÓS SÍRKAMRA
12. tétel - 3D tárgypanoráma holopiramis (1db)
13. tétel - 3 falra vetített egyedi animációs kisfilm készítése (4 perc, 1db)
II. Ókeresztény Mauzóleum
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1. tétel - Digitalizálás (síkágyas szkennelés, fotózás) (1db)
2. tétel - Elméleti rekonstrukció elkészítése (1db)
3. tétel - Az Ókeresztény mauzóleum történetét és a falfestményeket bemutató animációs kisfilm (1db, 4
perc)
III. Apáca u. 8.
1. tétel - Digitalizálás (síkágyas szkennelés, fotózás) (3 db helyszín +10db)
2. tétel - Elméleti rekonstrukció elkészítése (2db)
3. tétel – Rendszertervezés (1db)
NYUGATI KIÁLLÍTÓTÉR
4. tétel - Értelmező animációs kisfilm az Apáca utca 8. nyugati kiállítóhelyben található sírokról, régészeti
emlékekről (4 perc, 1db)
5. tétel - Interaktív tartalomkezelő rendszer felnőtteknek (1db)
6. tétel - Interaktív tartalomkezelő rendszer gyerekeknek (1db)
7. tétel - Aláfestő atmoszféra és hangulatkeltő hangok (1 db 5 perc)
KELETI KIÁLLÍTÓTÉR
8. tétel - 3D rekonstrukció kisfilm (4 perc, 1db)
9. tétel - Interaktív tartalomkezelő rendszer felnőtteknek (1db)
10. tétel - Interaktív tartalomkezelő rendszer gyerekeknek (1db)
11. tétel - Aláfestő atmoszféra és hangulatkeltő hangok (5 perc 1 db)
TESZTÜZEM:
A közbeszerzés tárgyainak helyszínre szállítása, szakágak közötti egyeztetés, beüzemelés, tesztüzem a
dokumentációban meghatározott feltételek szerint. (40 óra / 2 hét időtartamban)
(Részletes mennyiségi adatok és specifikációk a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben
találhatóak)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap
felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere: 1. értékelési szempont
esetén fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás a közbeszerzési
dokumentumokban ismertetett képletek alkalmazásával. Valamennyi értékelési részszempont esetén
kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
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:
11297 / 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: SZ/II-867/2022 Rész száma: Elnevezés: Interaktív kiállítási tartalmak elkészítése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13748742206
Postai cím: Kossuth L. Sgt. 72
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@zengo.eu
Telefon: +36 304062000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748742206
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: 65010000
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: Pazirik Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13731014217
Postai cím: Honvéd Utca 25.
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Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: zsuzsanna.toth@pazirik.hu
Telefon: +36 306846183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13731014217
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: Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13748742206
Postai cím: Kossuth L. Sgt. 72
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748742206
Hivatalos név: Pazirik Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13731014217
Postai cím: Honvéd Utca 25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13731014217
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
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Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Bélmegyer Község Önkormányzata (16685/2022)
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: Bélmegyer Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15343154204
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2 1
Város: Bélmegyer
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5643
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Perecz Sándor
Telefon: +36 66420011
E-mail: hr@belmegyer.hu
Fax: +36 66420011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://belmegyer.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Bélmegyeren 2
Hivatkozási szám: EKR001035362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bélmegyeren a Szik sor (0298 hrsz) külterületi útja aszfalt burkolatának felújítása, továbbá szórt alapú út
építése a 028 hrsz úton, ahol jelenleg nincs semmilyen burkolat.
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:
14950 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/10 (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
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/10 (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 a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján módosította az 1. részhez tartozó árazatlan
költségvetést. A
módosított költségvetés "Költségvetés Bélmegyer külterületi út - 0298 hrsz árazatlan_mód.xls" névvel
kerül a közbeszerzési dokumentumok közé feltöltésre, az ajánlatot ennek használatával kell elkészíteni.
Erre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján
meghosszabbította, mivel a
közbeszerzési dokumentumok módosítására kerül sor.
Az 1. részre vonatkozó ajánlatokat a módosított árazatlan költségvetés alkalmazásával kell elkészíteni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Boldogkőváralja Község Önkormányzata (16849/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Boldogkőváralja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348300205
Postai cím: Petőfi 28
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zavodni Ferenc
Telefon: +36 46306039
E-mail: bvpolg@gmail.com
Fax: +36 46485088
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hivatal.boldogkovaralja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Installációs eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001100992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a Boldogkőváraljai Vár installációs eszközeinek, valamint a hozzájuk
kapcsolódó hardver-szoftver és multimédiás eszközök beszerzése valósul meg.
A vár épülete alatti pincehelyiségekben állandó kiállítás létesül az alábbiak szerint:
Kovácsműhely:
~83 m2 területen.
A kiállítás az alábbi kettő tematikára épül:
- 01. HELYISÉG 55,13 m2: TŰZBEN – VASSAL EGY URADALMI KOVÁCS SZEREPKÖREI A 15 – 17. SZÁZADBAN
kiállítás
- 04. HELYISÉG 28,24 m2: VÁRTÖRTÉNETI BEMUTATÓTÉR
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Referenciatermékeknél meghatározott gyártmány, típus
megjelölése csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az így megjelölt
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termékek esetében ajánlatkérő az azzal minden szempontból egyenértékű terméket is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15588 / 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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket nem tudja határidőben megválaszolni, ezért az
ajánlattételi határidő meghosszabbítása mellett döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (16576/2022)
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: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15315386243
Postai cím: Haller Utca 29. 38288
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos Adrienn
Telefon: +36 12998155
E-mail: kozbeszerzes@gokvi.hu
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gokvi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Cell-saver szettek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001010912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés megkötése, a
keretösszeg (nettó 42.187.400.- Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszegen belül legalább 70 %-os
mértékű lehívási kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő a teljesítés során a felhívásban és a dokumentációban előírt keretösszegtől (az egységár vagy
más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +30 %-kal eltérhet, azaz Ajánlatkérő jogosult a megjelölt
keretösszeget megemelni és az eredeti keretösszeghez képest plusz 30 %-ot lehívni, a szerződéses ár vagy
egyéb feltételek módosítása nélkül.
A közbeszerzés pontos tárgya és tájékoztató jelleggel megadott becsült mennyisége, az ajánlattevő
(Eladó) feladatai részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki:
Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
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tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek
rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
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:
15109 / 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: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/11 (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:
Kizárólag az ajánlattételi határidő módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (16838/2022)
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: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728331209
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://hajduboszormeny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://hajduboszormeny.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018-kerékpárút és csapadék
Hivatkozási szám: EKR000628932022
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:
1. részajánlat (35. sz. főút melletti kerékpárút):
Ajánlatkérő a meglévő kerékpáros létesítmény felújítását Hajdúböszörmény belterületén 35 sz. főút jobb
oldalán az útburkolattal párhuzamosan Bartók B. - Vajda J. utcák közötti szakaszon 476 méter hosszban
tervezi.
A felújítás során a meglévő kerékpárút balesetveszélyes burkolatának, felújítását és szabványosítását
tervezzük a tervezéssel érintett szakaszon 2,30 méter széles burkolatszélességgel mindkét oldalon
0,50-0,50 méter széles nemesített padkával önálló kétirányú kerékpárútként. Azon a szakaszon, ahol a
35. sz. főút és a kerékpárút között szalagkorlát található kiemelt szegélyt tervezett. A kiemelt szegély
oldalában 0,25 méter széles burkolt padka kerül kialakításra a tervezett burkolatokon keletkező
csapadékvizek elvezetésének biztosítása érdekében.
A kerékpárút és a közút burkolata között a kerékpárút oldalában építendő kiemelt szegély miatt a közúttal
párhuzamosan szalagkorlát telepítése szükséges.
Megvalósítási helyszínek:
5370/2 Oláh F. utca kerékpárút
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5370/1 Oláh F. utca
5382 Tóth Á. Utca
5573/1 35. sz. főút
5577/2 Baltazár D. utca
5578/4 Baltazár D. utca
5578/2 Baltazár D. utca
5403/2 35. sz. főút menti kerékpárút
5296 Bartók B. utca
Kerékpárút teljes hossza: 476,82 méter
2. részajánlat (Arad utca kerékpárút és csapadékvíz):
Ajánlatkérő a meglévő kerékpárút hálózat folytatása kerül kialakításra a Bocskai tér és Uzsok tér közötti
szakaszon. A Bocskai István téren kerékpáros nyom, az Iskola utcán kerékpáros övezet kialakítását tervezi.
A tervezett gyalog- és kerékpárút kialakítása során alkalmazkodni kell rendelkezésre álló helyhez és a
magáningatlanok telekhatáraihoz. 0+000 – 0+092,89 km sz. között K szegéllyel elválasztott rendszerű
gyalog- és kerékpárutat tervezzünk 2,25 m és 2,00 hasznos szélességgel. A szelvényezés szerinti bal
oldalon található meglévő épületek és kerítések mellett biztosítandó min. 0,35 m oldalakadály-távolságot
kell figyelembe venni a megvalósítás során. A tervezett egyesített gyalog- és kerékpárutat ezen szakaszán
kerti szegéllyel határolva tervezzük kialakítani, mellette 0,50 méter széles 5,0%-os oldalesésű padkával.
0+098,86 – 0+110,79 km sz. között az egyesített gyalog- és kerékpárút tengelye elhúzásra kerül a Arad
utca útburkolata felé, mivel 0+110,79 km szelvénytől a kerékpárosok önálló kétirányú kerékpárúton, a
meglévő járdaburkolattól külön felületen közlekedhetnek.
0+110,79 – 0+857,27 km sz. között kétirányú kerékpárut kerül kiépítésre, kétoldali kerti szegéllyel
határolva, mellette 0,50 méter széles 5,0%-os oldalesésű padkával. A kerékpáros forgalmi sáv 2 x 1,00
méter szélességű.
0+857,27 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig elválasztott gyalog- és kerékpárutat tervezzünk 5,15
méter burkolatszélességgel. A gyalog- és kerékpárút az Arad utcán és az Uzsok téren is átvezetésre kerül
szintén elválasztva. Az Uzsok tér felőli részen a kerékpárosok fel- és lehajtását 1,30 m széles, kerti szegéllyel
határolt burkolattal biztosításra kerül.
Továbbá Ajánlatkérő csapadékvíz-elvezetés fejlesztését kívánja megvalósítani, melynek keretében A
4-0-0 j. főgyűjtő 0+017 – 0+879,5 km szelvények közötti, teljes tervezési szakaszán elválasztott rendszerű
zárt gravitációs csatorna építését tervezi. A zárt csatorna szelvénye a terhelés mértékének megfelelően a
0+000 – 0+879,5 km szelvények között D1000 ÜPE SN5000 (kapubejárók, útcsatlakozások alatt SN20000)
méretű és anyagú csőből tervezett annak beágyazottsága és a csatorna fölötti viszonylag kis takarás miatt.
A meglévő árok melletti ingatlanok tetőfelületén keletkező csapadékvizek elvezetését rendezetten, a
tervezett járda és kerékpárút alatti átvezetéssel a tervezett 4-0-0 j. zárt csatornába kívánja beköttetni. A
torkolati műtárgy 4-0-0 j. főgyűjtő felvizi szakaszába, a nyílt árokba épített gereb visszabontását terveztük,
a helyére a kibetonozott meder és rézsű méreteinek megfelelő beton fedlappal zárt akna építendő terv
szerint. A hordalékfogó gerebre a tervezett zárt csatorna jellege miatt a továbbiakban nincs szükség.
A burkolt út és egyesített járda, kerékpárút felületeken keletkező csapadékvizek szikkasztására tervezett
földmedrű árkokat terveztünk kialakítani. Ezen árkoknak hosszirányú esése nincs, rézsűszögük 1:1,5,
átlagos mélységük min. 0,70 m, fenékszélességük 0,50m.
Kerékpáros nyom és övezet kijelölés 664,81 méter, Kerékpárút építése 893,24 méter
CSAPADÉKVÍZ TELJES HOSSZA: 862,5 méter
3. részajánlat (Kassai utca útburkolat és csapadékvíz):
Továbbá Ajánlatkérő csapadékvíz-elvezetés fejlesztését kívánja megvalósítani, amely a Hajdúböszörmény
Kassa utca 11. sz. előtti ingatlan és az Iskola utca közötti szakaszát érinti. A Kassa utcai CS-1-0 jelű Ø 300
KD-EM tervezett vezeték biztosítja majd a csapadékvíz-elvezetését az Iskola utcai meglévő önkormányzati
Ø60 zárt betoncsatorna 0+111 szelvényébe, Ø 1,0 m tisztító akna ráépítéssel. Ajánlatkérő a Kassa
utca útburkolatának felújításával egybekötve a szelvényezés szerinti bal oldalon a burkolat szélébe
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előregyártott 40x40-es járható padka folyókát tervez. A hossz irányú esések miatt az Iskola és Újvárosi
utcákon található befogadóba kerül elvezetésre a burkolatra hulló csapadékvíz.
Felújítandó útburkolat teljes hossza: 255,19 méter, 1073 m2 felület
CSAPADÉKVÍZ TELJES HOSSZA: 120 méter
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk és
árazatlan költségvetések 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:
15604 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/08/05
Helyesen:
2022/08/12
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Ibrány Város Önkormányzata (16846/2022)
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: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732262215
Postai cím: Árpád Utca 5-7.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trencsényi Imre
Telefon: +36 42527017
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ibrany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak stabilizációja Ibrányban
Hivatkozási szám: EKR000847452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ibrány 0299; 0439/2 hrsz.-ú külterületi utak stabilizációja az alábbiak szerint:
A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként
egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
A 0299 Hrsz.-ú tervezési szakasz kezdőpontja, a 0+000 szelvény, a 0288 hrsz.-ú meglévő aszfaltburkolat
csatlakozásánál, A tervezési szakasz vége, a 0+717 km szelvény, a 0439/2 hrsz.-ú út csatlakozásánál
található.
A 0439/2 Hrsz.-n történő beavatkozást II. szakaszra lehet osztani. A hosszabb (I.) szakasz tervezési szakasz
kezdőpontja, a 0+000 szelvény, a 0299 hrsz.-ú út csatlakozásánál, a tervezési szakasz vége, a 3+285 km
szelvény, a Tisza folyó töltésénél található.
A rövidebb (II.) szakasz tervezési szakasz kezdőpontja, a 0+000 szelvény, a 0299 hrsz.-ú út csatlakozásánál,
a tervezési szakasz vége, a 0+545 km. szelvény, a 2445 hrsz.-ú út csatlakozásánál található.
Beavatkozás teljes hossza: 3830 m
KERESZTSZELVÉNYI ELRENDEZÉS:
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
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Padkaszélesség: 1,5 – 1,5 méter
Útkorona szélessége: 7,00 méter
PÁLYASZERKEZET
- 30 cm M56 (új elnevezése Z 0/63) zúzottkő, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm Homokos-kavics réteg
- Tömörített földmű
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. – 18222
m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél – 31863
m2
Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott
betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm LEIER TA 50/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncső, V1T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1124 – 300 m
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, Z063 (régi: M56) jelű, 15-25 cm vastagságban
Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló – 5467 m3
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:
12291 / 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:
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Előzmény hirdetmény: 12291/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (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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Izsák Város Önkormányzata (16916/2022)
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: Izsák Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725039203
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Légrádyné dr. Kerényi Petra
Telefon: +36 16195285
E-mail: drkerenyi@kr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.izsak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.izsak.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Izsákon
Hivatkozási szám: EKR000938082022
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:
Izsák Város Önkormányzata a 0160 és a 0193/18 hrsz. ingatlanokon elhelyezkedő földutak burkolat
kiépítését tervezi. Az útszakaszok jellemző forgalmát főként a helyi lakosok járművei, a gazdálkodáshoz
szükséges mezőgazdasági járművek, a szállítást végző tehergépjárművek adják.
A 0160 és a 0193/18 hrsz mindkét út gazdasági út. Előbbihez közel 200 ingatlan, utóbbihoz 13 ingatlan
kapcsolódik. A fejlesztés révén ezen ingatlanok megközelíthetősége jelentősen javulni fog.
Mindkét út az 52. sz. főúthoz csatlakozik, mezőgazdasági útként funkcionáló földesutak.
Szőlőterületek, gyümölcsösök és szántók, továbbá tanyák és vállalkozások is megtalálhatók az útvonalak
mentén, így az itt élők és a működő vállalkozások gondtalan közlekedésének biztosítása kiemelten fontos.
Ezáltal az útszakaszok nagy igénybevételnek vannak kitéve. A fejlesztéssel érintett szakaszok a 0160 hrsz.
út esetén 3650 m, a 0193/18 hrsz. út esetén pedig 487 m.
Részletesen a műszaki leírásban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13330 / 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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (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 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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (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:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy az
egyéb közbeszerzési dokumentumok (árazatlan költségvetés) is módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (16783/2022)
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: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724540203
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkgondozó és kisgépkezelő képzés - TOP-6.9.1
Hivatkozási szám: EKR000876692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Parkgondozó és kisgépkezelő képzés - TOP-6.9.1”
Megbízási szerződés a TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 projekthez kapcsolódó minősített parkgondozó
részszakma, valamint zöldterületi kisgépkezelői szakmai képzési szolgáltatás nyújtására
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
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:
15221 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (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:
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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: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (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 közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Öregcsertő Községi Önkormányzat (16715/2022)
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: Öregcsertő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15337465203
Postai cím: Kossuth L. Utca 141
Város: Öregcsertő
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis-Vén László
Telefon: +36 78456190
E-mail: csertopolghiv@tolna.net
Fax: +36 78456190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.oregcserto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Öregcsertő külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000757472022
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:
Öregcsertő község területén, a 026/1, 026/2, és 038 hrsz-ú földút aszfaltburkolattal történő kiépítése
összesen 865 m hosszon.
Nagytömegű földmunka: 1971 m3;
Tükörkészítés: 5040 m2;
Útalap tömörítés: 1936 m3;
Nemesített padka készítés: 296 m3;
CKT alapréteg készítés: 928 m3;
Kötőréteg készítés: 241 m3;
Kopóréteg készítés: 188 m3;
Részletesen a műszaki leírásban.
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
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16395/2022)
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: 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://parkerdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kopárok - Hegyikerékpáros pálya megvalósítása_2
Hivatkozási szám: EKR000805762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45236100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya egy transzfer szakaszt is tartalmazó erdei terepkerékpáros körpálya megvalósítása,
melynek teljes hossza 7114 m.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az IV.1.1) szerinti, visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény száma
a Közbeszerzési Értesítőben: 13743/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pusztafalu Község Önkormányzata (16850/2022)
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: Pusztafalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15546467105
Postai cím: Fő Út 68 124
Város: Pusztafalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Viktor
Telefon: +36 47340030
E-mail: polghivatal.pusztafalu@gmail.com
Fax: +36 47340030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pusztafalu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pusztafalu, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001102402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pusztafalu, Külterületi helyi közutak fejlesztése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Soltvadkert Város Önkormányzata (16922/2022)
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: Soltvadkert Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724801203
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 6.
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soltvadkert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.soltvadkert.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Soltvadkerti iparterület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000993232022
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:
Az építési telek Soltvadkert külterületén, közvetlen a Bocskai utcáról nyíló kialakított ipari park területén,
kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület övezetben található, jelenleg sík, építésre előkészített
terület.
A tervezett épület egy földszintes, acélvázra szerelt, falpanellel burkolt raktárépület (csarnok), amelyhez a
szükséges szociális blokk, iroda, teakonyha az épületben kerül kialakításra.
A bruttó 483,24 m2 alapterületű raktárépület (csarnok) hasznos alapterülete 461,68 m2 (ebből a szociális
helyiségek összes alapterülete 43,17 m2). A raktárépülethez a közművek kiépítése is a tárgyi eljárás részét
képezi, valamint építendő egy tüzivíztározó, 400 m2 térburkolat, és 503 m kerítés az ingatlan telekhatárára
két tolókapuval.
Részletesen a műszaki leírásban.
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:
14763 / 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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/12 (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:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy az
egyéb közbeszerzési dokumentumok (árazatlan költségvetés, tervdokumentáció) is módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. (16822/2022)
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: Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13488015204
Postai cím: Szabadság Út 11.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éles J. Viktória
Telefon: +36 306260172
E-mail: drelesjv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvostech.-i fejlesztés a szarvasi rendelőint.-ben
Hivatkozási szám: EKR000957832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
az EFOP -2.2.19-17-2017-00099 pályázati program keretében orvostechnikai eszközök beszerzése a
Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére összesen 21 részben.
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:
14936 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/08/08
Helyesen:
2022/08/09
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet
rendelkezéseinek
alkalmazásával.
2.Az EKR rendelet 6.§(1)bek.-ben foglaltak értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez
és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Ak.az EKR-ben
elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös At.-kre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét vizsgálja.
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3.Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyil., Kbt. 66. §
(5) bek. szerinti Felolvasólap , Kbt.66 .§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyil.,Kbt. 67.§(4)bek. szerinti nyil.
Kbt. 62.§(1) bek.k)pont kb) és kc) alpont szerinti nyil., nyil. Kbt. 65.§ (7) bek.,nyil. üzleti titokról,nyil.
változásbejegyzési elj.-ról az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
4.Ajánlathoz csatolni kell At.-közös ajánlattétel esetén valamennyi At.-valamint adott esetben alv.-ó, ill. az
alk. ig.-ban résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1)bekezdés
szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik
az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban
meghatalmazottként írnak alá.
5. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, At.-nek ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [=ún.„e-tértivevény”-t és az „ Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű
dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „ Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát ( mellékletek nélkül)
6. AK felhívja a figyelmet Kbt .66. -67. §-ban foglaltakra.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bek.-t és nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
8. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályokáltal nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan
kialakított eljárási szabályok a következők:
Ak. az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti
eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1.Ak. a Kbt. 114.§ (6) bek.-ét kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal (az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapig) be
kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő tájékoztatást az Ak-nek nem kötelező megadnia.
-2. Ak. a Kbt. 45.§ (1) bek. szerinti iratbetekintést elektronikus úton biztosítja, az adott dokumentum(ok)
elektronikus levél (e-mail) formájában történő megküldésével.
-3. Ak. a Kbt. 114/A. § (1) bek.-ben foglaltakat - a Kbt. 81. § (5) bek.-nek alkalmazására tekintettel - azzal az
eltéréssel alkalmazza, hogy a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázisok adatait kizárólag a bírálatba bevont
ajánlattevő(k) ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
-4. Ak. előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82.
§ (5) bek. szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
-5. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmény
igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-6. Ak. a Kbt.81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el és alkalmazza a Kbt.81.§ (5) bekben foglaltakat.
-7.Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre,
az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ak. nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ak az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ak. valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az Ak.-nél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3
munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az At.-ők számára még irreális nehézség
nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
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-8.Ak. az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő
tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben
megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági
szereplőt, amely az elj. iránt érdeklődését az Ak.- nél jelezte.
9. A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 122 nap azzal, hogy a szerződést 2022. dec. 31ig teljesíteni kell. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Helyesen:
1.A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet
rendelkezéseinek
alkalmazásával.
2.Az EKR rendelet 6.§(1)bek.-ben foglaltak értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez
és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Ak.az EKR-ben
elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös At.-kre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét vizsgálja.
3.Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyil., Kbt. 66. §
(5) bek. szerinti Felolvasólap , Kbt.66 .§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyil.,Kbt. 67.§(4)bek. szerinti nyil.
Kbt. 62.§(1) bek.k)pont kb) és kc) alpont szerinti nyil., nyil. Kbt. 65.§ (7) bek.,nyil. üzleti titokról,nyil.
változásbejegyzési elj.-ról az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
4.Ajánlathoz csatolni kell At.-közös ajánlattétel esetén valamennyi At.-valamint adott esetben alv.-ó, ill. az
alk. ig.-ban résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1)bekezdés
szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik
az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban
meghatalmazottként írnak alá.
5. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, At.-nek ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [=ún.„e-tértivevény”-t és az „ Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű
dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „ Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát ( mellékletek nélkül)
6. AK felhívja a figyelmet Kbt .66. -67. §-ban foglaltakra.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bek.-t és nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
8. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályokáltal nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan
kialakított eljárási szabályok a következők:
Ak. az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti
eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1.Ak. a Kbt. 114.§ (6) bek.-ét kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal (az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapig) be
kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő tájékoztatást az Ak-nek nem kötelező megadnia.
-2. Ak. a Kbt. 45.§ (1) bek. szerinti iratbetekintést elektronikus úton biztosítja, az adott dokumentum(ok)
elektronikus levél (e-mail) formájában történő megküldésével.
-3. Ak. a Kbt. 114/A. § (1) bek.-ben foglaltakat - a Kbt. 81. § (5) bek.-nek alkalmazására tekintettel - azzal az
eltéréssel alkalmazza, hogy a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázisok adatait kizárólag a bírálatba bevont
ajánlattevő(k) ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
-4. Ak. előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82.
§ (5) bek. szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
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-5. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmény
igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-6. Ak. a Kbt.81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el és alkalmazza a Kbt.81.§ (5) bekben foglaltakat.
-7.Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre,
az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ak. nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ak az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ak. valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az Ak.-nél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3
munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az At.-ők számára még irreális nehézség
nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-8.Ak. az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő
tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben
megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági
szereplőt, amely az elj. iránt érdeklődését az Ak.- nél jelezte.
9. A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 122 nap azzal, hogy a szerződést 2022. dec. 31ig teljesíteni kell. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
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: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

1061

2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szeged-Csanádi Egyházmegye (16873/2022)
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: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 19983068206
Postai cím: Aradi vértanúk Tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Haladi Andrea
Telefon: +36 62420932
E-mail: palyazat@szeged-csanad.hu
Fax: +36 62420932155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szeged-csanad.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZGF - Fotovoltaikus kiserőmű létesítése
Hivatkozási szám: EKR001062782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45251100-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Szeged, Dorozsmai út 2-4. bt. 25870 hrsz északi és déli terület Szent Gellért Fórum
és Sportkomplexum területén fotovoltaikus kiserőmű létesítése és közcélú hálózatra csatlakoztatása,
valamint használatba vételi engedély megszerzése tárgyában.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás visszavonásáról döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodá (16867/2022)
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: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 21542833215
Postai cím: Benczúr Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogáti János
Telefon: +36 703843286
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Fax: +36 703843286
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmfu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Buj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732217215
Postai cím: Rákóczi Utca 1
Város: Buj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Károly
Telefon: +36 42205455
E-mail: bujhiv@ent.hu
Fax: +36 42528002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Gyulaháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15403801215
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 45.
Város: Gyulaháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4545
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bardi Béla
Telefon: +36 204106646
E-mail: gyulahazahiv@gmail.com
Fax: +36 45715059
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyulahaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732262215
Postai cím: Árpád Utca 5-7.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trencsényi Imre
Telefon: +36 42527017
E-mail: phibrany@gmail.com
Fax: +36 42527017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ibrany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tiszabercel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732406115
Postai cím: Fő Utca 40
Város: Tiszabercel
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4474
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Zsolt
Telefon: +36 42204606
E-mail: hivatal@tiszabercel.hu
Fax: +36 42204606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszabercel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732231215
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4471
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szekrényes Csaba
Telefon: +36 42206001
E-mail: hivatal@gavavencsello.hu
Fax: +36 42572025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gavavencsello.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Rétköz turisztikai fejlesztése 4.
Hivatkozási szám: EKR000853202022
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II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész – Büfé kialakítása
A Horgászturizmus fejlesztése Buj községben – Sirinya-horgásztó fejlesztése című projektelem keretében
a Buj, Rákóczi u. 581/5. helyrajzi számú ingatlanon található épület felújításával és bővítésével egy 56 m2
hasznos alapterületű büfé kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
2. rész – Közösségi tér építése
A Horgászturizmus fejlesztése Buj községben – Sirinya-horgásztó fejlesztése című projektelem keretében
egy favázas közösségi épület építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
3. rész – Szent Kép Gyűjtemény épületének felújítása
A Sváb-falu fejlesztése Gávavencsellőn című projektelem keretében a 4472 Gávavencsellő, Kápolna
utca 37. szám alatt található Szent Kép Gyűjtemény épületének felújításához kapcsolódó kivitelezési
munkálatok elvégzése.
4. rész – Űrrepülés-történeti látogatóközpont kialakítása
Az Űrrepülés-történeti látogatóközpont kialakítása Gyulaházán című projektelem keretében a Gyulaháza
435/2. helyrajzi számú ingatlanon egy űrrepülés-történeti látogatóközpont építése.
5. rész – Rendezvény épület építése
Az Ibrányi szabad strand fejlesztése című projektelem keretében az Ibrány 2901/1. helyrajzi számú
ingatlanon egy több funkciós rendezvény épület és közösségi tér építése. A szimmetrikus elrendezésű
épület egyik oldalán a férfi, a másik oldalán a nő WC, kézmosó-zuhanyzó blokkok kerülnek elhelyezésre.
Az épület két végén nyitott- fedett rendezvényhelyszín kerül kialakításra, melyben grill sütő és kemence
található.
6. rész – Bessenyei emlékház látogatóbarát fejlesztése
A Bessenyei emlékház helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése című projektelem keretében a Tiszabercel
553. helyrajzi számú ingatlanon található műemlék épület részleges felújításához kapcsolódó kivitelezési
munkálatok elvégzése: az épület vízszigetelésének megoldása, az ezzel járó javítási munkálatok elvégzése;
a jelenleg meglévő, elhanyagolt és használhatatlan állapotban lévő udvari WC blokk átalakítása; kerékpár
tároló építése. Műemlék azonosító: 6185[8477]
7. rész – Tiszaberceli műemlék szivattyútelep helyreállítása
A Tiszaberceli műemlék szivattyútelep helyreállítása és turisztikai célú hasznosítása projektelem keretében
a gőzüzemű szivattyútelep, mint ipari műemlék együttes helyreállításához és egy látogatóközpont
kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése: gőzüzemű szivattyúház helyreállítási
munkálatai, látogató központ kialakítása a széntároló épületből. Műemlék azonosító: 9475 [8419]
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:
15074 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel, a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján a megfelelő
ajánlattétel érdekében az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

Tiszavasvári Város Önkormányzata (16882/2022)
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: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732468215
Postai cím: Városháza Tér 4.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltán
Telefon: +36 42520500
E-mail: kovacs.edina@tiszavasvari.hu
Fax: +36 42275000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavasvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház építés és közművesítés ipari parkban
Hivatkozási szám: EKR000791742022
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:
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban az alábbiak szerint:
1. rész: Inkubátorház – csarnok építés
2. rész: Közmű kiépítés, kerítésépítés, terület-előkészítés
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:
14009 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Előzmény hirdetmény száma: 14009/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (16814/2022)
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: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Sámuel
Telefon: +36 301808791
E-mail: koszegi.samuel@zsn.hu
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Interaktív kiállítás – hardver eszközei
Hivatkozási szám: EKR000024802022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az árubeszerzési közbeszerzési eljárás témája a GINOP-7.1.6-16-2017-00006 kódszámú, a Pécsi
Világörökségi Negyed c. projekt interaktív kiállításfejlesztése során felmerülő hardveres eszközök
beszerzése. A fejlesztés három fő helyszínen valósul meg: Apáca u. 8. szám alatti sírkamrák, Ókeresztény
Mauzóleum és a Cella Septichora Látogatóközpont. A beszerzendő tételek jellegükből adódóan egy
funkcionális egységet alkotnak, azonban a jobb átláthatóság érdekében a konkrét műszaki igények
helyszínekre bontva kerültek megfogalmazásra. A műszaki leírás fontos kiegészítő dokumentumai a
helyszínekre vonatkozó teljes kiállítási forgatókönyvek.
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:
15745 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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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: 2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/19 (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:
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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: 2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/19 (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:
1.Jelen hirdetmény közzététele kizárólag az ajánlattételi határidő későbbi időpontban történő
meghatározását szolgálja, az eljáráshoz érkezett kiegészítő tájékoztatás-kérések észszerű határidőben
történő megválaszolhatósága érdekében.
2.Előzmény hirdetmények: Ajánlati felhívás: KÉ-15745/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (16587/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda munkacsarnok kivitelez. Balassagyarmaton
Hivatkozási szám: EKR001534692019
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:
Kézilabda munkacsarnok építése Balassagyarmaton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212200-8
45231220-3

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

1076

45231300-8
45231400-9
45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca Hrsz.: 376/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély,
valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű kézilabda
munkacsarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel,
az alábbi műszaki paraméterekkel:
Beruházás helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca Hrsz.: 376/4
Nettó alapterülete: 1725,65 m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 23x44 m
Sportpadló mérete: 1.033,26m2
Bemelegítő és konditerem mérete: 75,3 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,55 m
Öltöző helyiség: 117,24 m2
Vizesblokk: 93,15 m2
A kézilabda munkacsarnok egy 7,55 m szabad belmagasságú küzdő részből, 150 ülőhelyes nézőtérből és
az ezekhez tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a
küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve a bejárati oldalon oromfalas kialakítással. A küzdőtér függönnyel
kétfelé osztható. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, mely előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az
intézmény előterében a közönségforgalom számára 2 db férfi wc, 4 db piszoár, 4db női wc és egy akadálymentes.
Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtéri és akadálymentes WC-k, a központi közlekedő,
illetve az elsősegélynyújtó helyiség, ami egyben irodai funkciót is ellát. Az öltözők egyenként 20 fő egyidejű
öltözését biztosítják. Az öltözők zuhanyzóit a párafogó előtérként is funkcionáló mosdóból lehet megközelíteni. A
zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a
takarítószer tároló helyiség, és a bemelegítésre is szolgáló konditerem. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint
az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló, kívülről is elérhető gépészeti helyiség.
(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: 500
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:
05347 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kézilabda munkacsarnok kivitelezése Balassagyarmaton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/16 (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: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
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: 1166620000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212200-8

Kiegészítő szójegyzék

45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca Hrsz.: 376/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély,
valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű kézilabda
munkacsarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel,
az alábbi műszaki paraméterekkel:
Beruházás helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Nádor utca Hrsz.: 376/4
Nettó alapterülete: 1725,65 m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 23x44 m
Sportpadló mérete: 1.033,26m2
Bemelegítő és konditerem mérete: 75,3 m2
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Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,55 m
Öltöző helyiség: 117,24 m2
Vizesblokk: 93,15 m2
A kézilabda munkacsarnok egy 7,55 m szabad belmagasságú küzdő részből, 150 ülőhelyes nézőtérből és
az ezekhez tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a
küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve a bejárati oldalon oromfalas kialakítással. A küzdőtér függönnyel
kétfelé osztható. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, mely előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az
intézmény előterében a közönségforgalom számára 2 db férfi wc, 4 db piszoár, 4db női wc és egy akadálymentes.
Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtéri és akadálymentes WC-k, a központi közlekedő,
illetve az elsősegélynyújtó helyiség, ami egyben irodai funkciót is ellát. Az öltözők egyenként 20 fő egyidejű
öltözését biztosítják. Az öltözők zuhanyzóit a párafogó előtérként is funkcionáló mosdóból lehet megközelíteni. A
zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a
takarítószer tároló helyiség, és a bemelegítésre is szolgáló konditerem. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint
az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló, kívülről is elérhető gépészeti helyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 590
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: 1166620000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.2. pontjának j) alpontja az alábbiak szerint módosul:
j) Tizedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó
Vállalkozói Díj 10%-a (azaz tíz százaléka);
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.2. pontja az alábbiakkal egészül ki
„Felek rögzítik, hogy a Pótmunka ellenértékét a Beruházási Ügynökség által kiadott, a Pótmunkára
vonatkozó Teljesítésigazolás alapján, a soron következő rész illetve végszámlában számolják el.”
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3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés II.6.2.4. pontjának h) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a megrendelt pótmunka díját a Vállalkozási Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a
Vállalkozási Szerződésben rögzítettek szerint számolják el.”
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 Megrendelő 2022.07.10. napján pótmunkát rendelt meg a Vállalkozótól. A
pótmunka megrendelésben rögzített feladatok elvégzése előfeltételét képezi a Vállalkozó Műszaki és
Pénzügyi Ütemtervében foglalt, Szerződés szerinti feladatai elvégzésének. Ugyanakkor tekintettel a
Vállalkozó munkaszervezési intézkedéseire a teljesítési véghatáridő nem módosul. A Szerződés szerinti
pótmunka elszámolásának módját módosítani kívánják a Rendelkező Részben foglaltak szerint, tekintettel
arra, hogy az a kivitelezési határidő hosszára tekintettel aránytalan finanszírozási terhet ró a Vállalkozóra.
A Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítás nem
változtatja meg a Szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel sem jár.
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: 1166620000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1166620000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ Hódmezővásárhely-Makó (16562/2022)
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: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41407167
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2.
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurisné Pethő Zsuzsanna
Telefon: +36 304422406
E-mail: petho.zsuzsa@evp.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmekhm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csmekhm.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ROHU-450 - tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001235412020
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: ROHU-450 - tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
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A közbeszerzés mennyisége: Alapmennyiség:
I. Kiviteli tervek készítése
II. Bontás
- Tetőszerkezet bontás
- Földszint kültéri lépcsőszint teljes elbontása
- I. emeleti nyaktag tetőszerkezet bontás
III. Építés
A bővítésre kerülő Járóbeteg szakrendelő jelenleg három fő szerepet lát el, gyógyszertár az északi oldal
alagsor és földszint, patológia déli oldal alagsor és földszint, és járóbeteg rendelők földszint és I. emelet.
Építéssel érintett nettó területek (kiviteli tervektől függően):
- Szakrendelő tervezett ráépítés II. emelet: kb. 1069,38m2 (Belgyógyászati osztály, orvosi rendelők, orvosi
szobák és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés III. emelet: kb. 1012,23m2 (Gyermek osztály, orvosi rendelők, orvosi szobák
és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés gépészeti szint: kb. 127,36 m2
- Földszint
- a főbejárathoz csatlakoztatva akadálymentes kétkarú rámpa és lépcső kialakítása
- rámpa rész 38m2
- lépcső rész 14m2
A két emelet ráépítésekor egy összekötő II. emeleti nyaktag (kb. 55,96 m2) kerül kialakításra, a már
meglévő I. emeleti nyaktag (kb. 53,05 m2) tetejére, összekötve az újonnan felépített II. emeleti osztályokat
az „A” jelű épületek azonos magasságú emeleteivel.
A ráépítés működő épületben kell, hogy megtörténjen, az épület működésének folyamatos biztosításával.
Opciós mennyiség 1: földszinti hűtés kialakítása kb. 685 m2 alapterületet érintően
Opciós mennyiség 2: I. emeleti hűtés kialakítása kb. 875m2 alapterületet érintően, ezen belül 321 m2
alapterületet érintően szellőztetés kialakítása is.
Az opciós mennyiségek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek
részletesen elhatárolásra. Az opciós mennyiségekre kötelező az ajánlattétel.
Az opciós mennyiségek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós
mennyiségek tekintetében a szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő
6 hónap során bármikor éljen és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve
adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. Az opciós mennyiségek lehívása
esetén az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig kell teljesíteni a lehívott opciós mennyiségeket
is.
A tervezési feladatok tekintetében az ajánlatkérő nem határozott meg opciós mennyiséget, a tervezési
feladatokat teljeskörűen el kell végezni az alapmennyiség részeként, azaz a tervezési feladatokat úgy kell
elvégezni, hogy a megvalósításhoz szükséges tervek az opciós mennyiségekre is elkészüljenek.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 420 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: ROHU-450
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04567 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ROHU-450 - tervezés és kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL) www.epiteszmester.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1590756171
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Alapmennyiség:
I. Kiviteli tervek készítése
II. Bontás
- Tetőszerkezet bontás
- Földszint kültéri lépcsőszint teljes elbontása
- I. emeleti nyaktag tetőszerkezet bontás
III. Építés
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A bővítésre kerülő Járóbeteg szakrendelő jelenleg három fő szerepet lát el, gyógyszertár az északi oldal
alagsor és földszint, patológia déli oldal alagsor és földszint, és járóbeteg rendelők földszint és I. emelet.
Építéssel érintett nettó területek (kiviteli tervektől függően):
- Szakrendelő tervezett ráépítés II. emelet: kb. 1069,38m2 (Belgyógyászati osztály, orvosi rendelők, orvosi
szobák és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés III. emelet: kb. 1012,23m2 (Gyermek osztály, orvosi rendelők, orvosi szobák
és szociális helyiségek)
- Szakrendelő tervezett ráépítés gépészeti szint: kb. 127,36 m2
- Földszint
- a főbejárathoz csatlakoztatva akadálymentes kétkarú rámpa és lépcső kialakítása
- rámpa rész 38m2
- lépcső rész 14m2
A két emelet ráépítésekor egy összekötő II. emeleti nyaktag (kb. 55,96 m2) kerül kialakításra, a már
meglévő I. emeleti nyaktag (kb. 53,05 m2) tetejére, összekötve az újonnan felépített II. emeleti osztályokat
az „A” jelű épületek azonos magasságú emeleteivel.
A ráépítés működő épületben kell, hogy megtörténjen, az épület működésének folyamatos biztosításával.
Opciós mennyiség 1: földszinti hűtés kialakítása kb. 685 m2 alapterületet érintően
Opciós mennyiség 2: I. emeleti hűtés kialakítása kb. 875m2 alapterületet érintően, ezen belül 321 m2
alapterületet érintően szellőztetés kialakítása is.
Az opciós mennyiségek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek
részletesen elhatárolásra. Az opciós mennyiségekre kötelező az ajánlattétel.
Az opciós mennyiségek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós
mennyiségek tekintetében a szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő
6 hónap során bármikor éljen és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve
adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. Az opciós mennyiségek lehívása
esetén az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig kell teljesíteni a lehívott opciós mennyiségeket
is.
A tervezési feladatok tekintetében az ajánlatkérő nem határozott meg opciós mennyiséget, a tervezési
feladatokat teljeskörűen el kell végezni az alapmennyiség részeként, azaz a tervezési feladatokat úgy kell
elvégezni, hogy a megvalósításhoz szükséges tervek az opciós mennyiségekre is elkészüljenek.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/03/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1794273027
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
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Internetcím(ek): (URL) www.epiteszmester.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás egyrészt egyes építészeti, gépészeti, erősáramú, szerkezetépítési munkák műszaki
tartalomváltozása miatt szükséges, melyek a szerződésmódosítás hatályba lépése esetén - a tartalékkeret
felhasználásán felül - a vállalkozói díj nettó 28.030.044,-Ft-tal történő megemelését eredményezik (1.
számú többletigény). Másrészt Kivitelező a vállalkozói díj további nettó 175.486.812,-Ft-tal történő
megemelését kérte az építőipari piacon a szerződéskötés óta az anyagárak tekintetében bekövetkezett,
a rendes piaci kockázatot rendkívül jelentős mértékben meghaladó – így előre nem látható – árrobbanás
miatt (2. számú többletigény). Kivitelező szerződésmódosítási kérelmében részletesen bemutatta az
egyes alapanyagok árában a szerződéskötés óta bekövetkezett emelkedést és a rendes piaci kockázat
szerződéskötéskor kalkulálható mértékét.
Megrendelő – tekintettel arra, hogy saját forrás nem áll rendelkezésére a többletigények esetleges
fedezetére – többletforrás-igény iránti kérelmeket terjesztett elő a releváns szervezetekhez (Emberi
Erőforrások Minisztériuma, illetve BRECO is the Joint Secreteriat and the Romanian First Level Control body
for the Interreg V-A Romania-Hungary Program).
Felek megállapodtak abban, hogy a fenti módosító megállapodás kizárólag abban az esetben lép
hatályba, ha a kivitelezői többletigényeket az 1. számú többletigény esetében Megrendelő, a 2. számú
többletigény esetében a releváns szervezet jogosnak és megalapozottnak találja, valamint a Megrendelő
további forrásigényére vonatkozó kérelmeit a hivatkozott szervezetek kedvezően bírálják és az igényelt
többletforrást Megrendelő rendelkezésére bocsátják.
Jelen módosító megállapodás – annak hatályba lépése esetén – megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének,
illetve 141. § (4) bekezdés c) pontjának az alábbiak szerint.
A vállalkozói díj 1. számú többletigényre figyelemmel történő megemelésének mértéke (nettó
28.030.044,-Ft) nem éri el az eredeti vállalkozói díj 15 %-át és az 1. számú többletigénnyel együtt kalkulált
vállalkozói díj sem éri sem az eljárás megindításakor hatályos, sem a jelen módosító megállapodás
aláírásakor hatályos uniós közbeszerzési értékhatárt. Az 1. számú többletigény alapját képező műszaki
tartalomváltozás nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen annak
tárgya továbbra is Hódmezővásárhelyi Kórház meglévő épületének bővítéséhez kapcsolódó tervezési és
kivitelezési munkák ellátása marad.
A vállalkozói díj 2. számú többletigényre figyelemmel történő megemelésének mértéke (nettó
175.486.812,-Ft) nem éri el az eredeti vállalkozói díj 50 %-át és a szerződéskötéskor előre nem látható
körülmények (az alapanyagárak szerződéskötéskor kalkulálható rendes piaci kockázatot jelentős
mértékben meghaladó árrobbanása) indokolják. A 2. számú többletigény nem eredményezi a Szerződés
általános jellegének megváltozását, hiszen e többletigény az eredeti műszaki tartalmat nem érinti.
A vállalkozói díj összesített megemelkedése sem éri el az eredeti vállalkozói díj 15 %-át és a megemelt
vállalkozói díj sem éri el a jelen módosító megállapodás aláírásakor hatályos uniós közbeszerzési
értékhatárt és nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen annak tárgya
továbbra is Hódmezővásárhelyi Kórház meglévő épületének bővítéséhez kapcsolódó tervezési és
kivitelezési munkák ellátása marad.
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:
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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: Lásd a VI.2.1. pontot.
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
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: 1590756171 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1794273027 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/01 (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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Kaposvári Szakképzési Centrum (16712/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15831990214
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barakonyi Szabolcs üzemeltetési referens
Telefon: +36 704002554
E-mail: uzemeltetes@kszc.hu
Fax: +36 704002554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eötvös Loránd kollégiumi épület átalakítása
Hivatkozási szám: EKR001564172021
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: Eötvös Loránd kollégiumi épület átalakítása
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: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Damjanich u. 17. hrsz: 9304
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Kollégiumi
Intézményegységének legfelső szint átalakítása.
Főbb mennyiségi adatok:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.151

1087

Az átalakítási munkákkal érintett alapterület: 765 m2
Építészet:
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: 12 db
- Falazás és egyéb kőművesmunka: 456 m2
- Vakolás és rabicolás: 2270 m2
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: 2782 m2
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése: 27 db, Mobil térelválasztó tolófal 5750 x 300 cm 2 db: 24.5 m2
- Felületképzés: Diszperziós festés műanyag bázisú vizes - diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima
felületen: 2050 m2
- Szigetelés (üzemi-használati víz elleni): 205 m2
- Árnyékolók beépítése: Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre,
konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal,
golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig Hella VVJ127 szalagfüggöny 300x150 cm (méretre készített
szalagfüggöny): 22 db
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése: Öltözőszekrények beszerelése járatos méretű készre
szerelt elemekből, fából, laminált bútorlapból K-FAL KANSAS-1 hosszú ajtós öltözőszekrény (1 ajtós)
178+15x32,2x53,2 cm: 8 db
- Beépített szállító- és emelőberendezések: 1 db
Gépészet:
- Belső víz-csatorna:
Csővezetékek bontása: 195 m
Szerelvények, vízellátás berendezési tárgyak leszerelése: 236 db
Ivóvíz vezeték: 118 m
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 118 m
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló: 11 db
Tükör halogénvilágítással, 80x65 cm: 10 db
- Központi fűtés:
Fűtőtestek le- és visszaszerelése: 36 db
Csővezetékek bontása: 141 m
Termosztatikus szelepfej felszerelése: 37 db
Fűtési vezeték: 97 m
Csatlakozó idomok: 256 db
Acélfelületek festése: 108 m
Erősáram:
- Falazás és egyéb kőműves munkák:
Horonyvésés: 2457 m
Fészekfúrás: 290 db
- Elektromos energia ellátás, világítás:
Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése: 3182 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése: 80 db
Vezeték elhelyezése: 7081 m
- Tűz- és füstvédelem:
Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése: 1 db
Gyengeáram:
- Falazás és egyéb kőműves munkák:
Horonyvésés: 190 m
Fészekfúrás: 30 db
- Villamos alapszerelések:
Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése: 450 m
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Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése: 440 m
- Informatikai és távközlési rendszerek:
Rack szekrény telepítése fali kivitelben: 6 db
Patch panel elhelyezése: 7 db
Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben: 12 db
APC Smart-UPS C 1000VA 2U rack szünetmentes tápegység: 7 db
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel: 4640 m
- Tűzjelző rendszer:
Tűzjelző központ: 1 db
Intelligens optikai füstérzékelő beépített izolátorral: 26 db
Kézi jelzésadó: 5 db
Tűzálló kábel: 640 m
- Beléptető rendszerek:
Beléptető terminál vezérlőpanel: 2 db
Proximity kártyaolvasó: 5 db
Beléptető kártya: 30 db
Kábelszerű vezeték elhelyezése: 20 m
- CCTV zártláncú kamerás rendszerek:
Dahua 8 csatornás 4k poe nvr: 1 db
Dahua 4mp ir motorzoom dómkamera: 7 db
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése: 340 m
A részletes mennyiségeket és műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete
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: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00005 pályázat
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02624 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Eötvös Loránd kollégiumi épület átalakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/04 (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: Record Építő és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11481919214
Postai cím: Teleki Utca 16-18.
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Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kftrecord@gmail.com
Telefon: +36 303368950
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: 103984426
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: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Damjanich u. 17. hrsz: 9304
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Kollégiumi
Intézményegységének legfelső szint átalakítása.
Főbb mennyiségi adatok:
Az átalakítási munkákkal érintett alapterület: 765 m2
Építészet:
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: 12 db
- Falazás és egyéb kőművesmunka: 456 m2
- Vakolás és rabicolás: 2270 m2
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: 2782 m2
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése: 27 db, Mobil térelválasztó tolófal 5750 x 300 cm 2 db: 24.5 m2
- Felületképzés: Diszperziós festés műanyag bázisú vizes - diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima
felületen: 2050 m2
- Szigetelés (üzemi-használati víz elleni): 205 m2
- Árnyékolók beépítése: Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre,
konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal,
golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig Hella VVJ127 szalagfüggöny 300x150 cm (méretre készített
szalagfüggöny): 22 db
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése: Öltözőszekrények beszerelése járatos méretű készre
szerelt elemekből, fából, laminált bútorlapból K-FAL KANSAS-1 hosszú ajtós öltözőszekrény (1 ajtós)
178+15x32,2x53,2 cm: 8 db
- Beépített szállító- és emelőberendezések: 1 db
Gépészet:
- Belső víz-csatorna:
Csővezetékek bontása: 195 m
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Szerelvények, vízellátás berendezési tárgyak leszerelése: 236 db
Ivóvíz vezeték: 118 m
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 118 m
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló: 11 db
Tükör halogénvilágítással, 80x65 cm: 10 db
- Központi fűtés:
Fűtőtestek le- és visszaszerelése: 36 db
Csővezetékek bontása: 141 m
Termosztatikus szelepfej felszerelése: 37 db
Fűtési vezeték: 97 m
Csatlakozó idomok: 256 db
Acélfelületek festése: 108 m
Erősáram:
- Falazás és egyéb kőműves munkák:
Horonyvésés: 2457 m
Fészekfúrás: 290 db
- Elektromos energia ellátás, világítás:
Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése: 3182 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése: 80 db
Vezeték elhelyezése: 7081 m
- Tűz- és füstvédelem:
Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése: 1 db
Gyengeáram:
- Falazás és egyéb kőműves munkák:
Horonyvésés: 190 m
Fészekfúrás: 30 db
- Villamos alapszerelések:
Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése: 450 m
Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése: 440 m
- Informatikai és távközlési rendszerek:
Rack szekrény telepítése fali kivitelben: 6 db
Patch panel elhelyezése: 7 db
Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben: 12 db
APC Smart-UPS C 1000VA 2U rack szünetmentes tápegység: 7 db
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel: 4640 m
- Tűzjelző rendszer:
Tűzjelző központ: 1 db
Intelligens optikai füstérzékelő beépített izolátorral: 26 db
Kézi jelzésadó: 5 db
Tűzálló kábel: 640 m
- Beléptető rendszerek:
Beléptető terminál vezérlőpanel: 2 db
Proximity kártyaolvasó: 5 db
Beléptető kártya: 30 db
Kábelszerű vezeték elhelyezése: 20 m
- CCTV zártláncú kamerás rendszerek:
Dahua 8 csatornás 4k poe nvr: 1 db
Dahua 4mp ir motorzoom dómkamera: 7 db
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése: 340 m
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A részletes mennyiségeket és műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete
tartalmazza.
A pótmunkák mennyisége a szerződés 1. számú módosítását követően többek között:
Csővezeték bontása DN 100-150 között 8 m
Csővezeték bontása DN 50 méretig 76 m
Fűtési vezeték fekete acélcső szerelése DN 15 32 m
Fűtési vezeték fekete acélcső szerelése DN 50 44 m
Korróziógátló alapozás, közbenső és átvonó festés cső és regisztercső felületén 76 m
Egyedi szellőző készítése 24 m2
Válaszfal készítése 12 m2
Vakolatjavítás 12 m2
Diszperziós festés 120 m2
Acélszerkezet beemelése 7. emeletre, autódaruval végzett munka, autódaru toldható rácsos
gémmel 5 óra
Falzsaluzás 10 m2
Belső állvány készítése 19 m2
Beton aljzat bontása 4 m3
Melegen hengerelt szerkezeti acél tartókból hegesztett acél szerkezet gyártása csuklós oszlop
megtámasztással 1.200 kg
Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre tűzgátlás TH= 1,5 óra 8,5 m2
Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre tűzgátlás TH= 1,0 óra 9,8 m2
Belső festéseknél felület előkészítése 17,3 m2
Menetes rúd beragasztása, átmérő 16 mm 40 darab
Épületszerkezetet alátámasztó állvány készítése 1 darab
Vasbeton gerenda roncsolásmentes bontása 0,34 m3
Nyílásbontás, falazóblokk téglafalban 2,14 m3
Acéltartók beemelése és elhelyezése, HEB 120 gerendák gyártása és beépítése 3 darab
A pótmunkák mennyisége a szerződés 2. számú módosítását követően többek között:
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése 34 m2
Padlóburkolat készítése 34 m2
Lábazatburkolat készítése 21 m
Belső festésnél felület előkészítése 206 m2
Lépcső korlátok mázolásának előkészítése 42 m2
Diszperziós festés 206 m2
Belső korlát felületek alapozása és zománc lakkozása 42 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 114497377
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Record Építő és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11481919214
Postai cím: Teleki Utca 16-18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
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Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kftrecord@gmail.com
Telefon: +36 303368950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítése során pótmunka igénye merült fel, amely vonatkozásában Szerződő Felek 2022.
május 17-én 1. számú szerződésmódosítással módosították az alapszerződést:
Az alábbiak szerinti – a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában nem szereplő – műszaki
anomáliák a kivitelezési munkák megkezdését követően az eltakart felületek megbontását követően
kerültek észlelésre a Kivitelező, valamint Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr részéről, amely
anomáliák feloldása nélkül az építési munkák az előírások szerint nem megvalósíthatók:
a) Épületszerkezetet érintő munkák:
A T13-as és a T15 jelű társalgó kialakításánál a falakat nem lehet elbontani, mivel azok az UNIVÁZ
épületszerkezetet „merevítő falak. Ezeket a monolit vasbeton falakat helyettesíteni kell pl. acélszerkezettel.
Az ún. vendégszinten/földszint/ az akadálymentes közlekedés biztosítására a fiú oldali liftakna
falában ajtónyílást kell kialakítani. Az akna fala téglából falazottak, 90 cm magasságban egy 30x40 cm
keresztmetszetű monolit vasbeton gerenda található, amely a sarkokon lévő vb. oszlopra támaszkodik. A
gerenda kiváltását megfelelő módon meg kell oldani.
b) Épületgépészeti munkák:
A T13 és a T15 jelű helyiségek kialakításánál épületgépészeti vezetékek kerültek feltárásra. Központi
fűtésvezeték különféle méretben 8 db, csapadékvíz vezeték 133 mm és 150 mm méretben 3 db, szennyvíz
vezeték 110 mm méretben 3db, szellőző légcsatorna 380450 mm méretben 3 db. Ezen vezetékek
áthelyezését az átközlekedés biztosítása miatt meg kell oldani.
Az 1. számú szerződésmódosítást követően Vállalkozó 2022. július 8-án akadályközlést nyújtott be
Megrendelő irányában, amelyben jelezte, hogy a szerződés teljesítése során folyamatosan változnak
a munkavégzés feltételei az egész országra kiterjedő humánjárvány és az orosz-ukrán háború miatt.
Ennek következményeként Vállalkozót többféle országos szintű építőanyaghiány sújtja, amely miatt a
munkafolyamatokat folyamatosan át kell szervezni a hiányzó építőanyag beszerzése érdekében, viszont
a speciális nyílászárók és térelválasztók gyártótól történő beszerzése olyan mértékű csúszásban van a
jelzett okok miatt, amelyből adódóan az Alapszerződésben rögzített teljesítési határidő Vállalkozó részéről
történő teljesítése nem lehetséges.
Figyelemmel arra, hogy a jelzett okokra Vállalkozónak ráhatása nincs, azok vis maior oknak minősülnek,
amely alapján Vállalkozó kérte a teljesítési határidő meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ig.
Szerződő Felek az Alapszerződés 3. pontjában rögzített teljesítési határidőt meghosszabbították 2022.
szeptember 30-ig.
Vállalkozó ezen túl pótmunkaigényt nyújtott be arra tekintettel, hogy a kivitelezés tárgyát képező legfelső
szinten a munkaterületet nem érintő, lifthez és lépcsőházhoz kapcsolódó 2 darab pihenő felületei
az anyagbeszállítás, lift átépítés során jelentősen sérültek, így azok eredeti állapotának visszaállítása
szükséges.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
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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 1. számú szerződésmódosítást követően Vállalkozó 2022. július 8-án
akadályközlést nyújtott be Megrendelő irányában, amelyben jelezte, hogy a szerződés teljesítése során
folyamatosan változnak a munkavégzés feltételei az egész országra kiterjedő humánjárvány és az oroszukrán háború miatt.
Vállalkozó ezen túl pótmunkaigényt nyújtott be arra tekintettel, hogy a kivitelezés tárgyát képező legfelső
szinten a munkaterületet nem érintő, lifthez és lépcsőházhoz kapcsolódó 2 darab pihenő felületei
az anyagbeszállítás, lift átépítés során jelentősen sérültek, így azok eredeti állapotának visszaállítása
szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 103984426 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 114497377 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Karancslapujtő Község Önkormányzata (16353/2022)
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: Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57520490
Postai cím: Rákóczi Út 95.
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksa Sándor
Telefon: +36 32447447
E-mail: hivatal@karancslapujto.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde fejlesztés Karancslapujtő Községben
Hivatkozási szám: EKR000016092021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: Bölcsőde fejlesztés Karancslapujtő Községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 8. hrsz: 754.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezés során a jelenlegi óvodai intézmény kerül bővítésre 2 bölcsődei
csoportnak helyet adó épülettel. A tervezett épületben kialakításra kerül 2 csoportszoba és a szükséges
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kiszolgáló helyiségek. Az építkezés során építészeti, statikai, villamossági, gépészet, akadálymentesítési,
tűzvédelmi munkafolyamatok illetve a konyhatechnológia megvalósítására kerül sor.
Alapterületek: helyiségek összesen 394,8 m2, külső terek összesen 145,9 m2
Az épület hagyományos, de korszerű szerkezetek felhasználásával épül. Az alapozás vasbeton sávalap.
A lábazati falak kibetonozott, vasalt zsalukőből épülnek. A lábazati fal tetején, a vízszigetelés alatt 15 cm
vastagságú vasalt aljzatbeton készül, alatta tömörített kavicsággyal.
A talajnedvesség ellen 1 réteg SBS hegesztett modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés készül, az
aljzatot hideg bitumenmáz kellősítéssel kell ellátni.
A külső teherhordó és térelhatároló falak Porotherm Thermo Profi kőzetgyapot
töltésű vázkerámia falazóblokkból épülnek, általános helyen 44 cm vastagságban, de az alsó
2 sorban (-0,15 és +0,35 szint között) csak 38 cm vastagságban, hogy a műkő lábazatburkolat
helye biztosítva legyen. A 25 cm vastagságú belső teherhordó és merevítő falak anyaga
Porotherm 25 N+F Profi falazóblokk. A válaszfalak 10 cm vastagságban Porotherm 10 N+F
Profi válaszfaltéglából épülnek. A padlástéri oromfalak 44 cm vastagságban Porotherm 44 K
Profi falazóblokkból épülnek.
Egyes helyeken monolit vasbeton pillérek is épülnek.
A 44 és 25 cm vastagságú falakban a nyílásáthidalók általában elemmagas Porotherm
S áthidalók, a szélesebb nyílások fölött monolit vasbeton áthidalók készülnek.
A födémek monolit vasbeton szerkezetűek, 18 cm vastagságban. A lábazat burkolata
helyszíni műkő.
A tetőszerkezet hagyományos faanyagú ácsszerkezet, két állószékes fedélszék,
összetett fedélidommal.A tető fedése Creaton Domino égetett agyag cserép, a K3 és K4 jelű fedett-nyitott
tornácok fölött lapos hajlású, Lindab porfestett horganyzott acéllemezzel fedett előtetők
épülnek.
A külső nyílászárók faszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel. A belső
nyílászárók is faanyagúak, de a nagy igénybevételnek kitett (nedves üzemű) helyiségek ajtói
acél tokszerkezetűek.
A műszaki leírásban és költségvetésekben a meghatározásánál ahol a márkanév (vagy gyártmány, ország,
stb.) feltüntetésre került, az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően az áru
egyértelmű minőségi meghatározása érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal
egyenértékű termék is ajánlható. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól- meghatározott teljesítménynyilatkozatban szereplő tulajdonságok
alapján vizsgálja.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv
továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3.
kötetének részét képezik.
(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: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00015
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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06182 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde fejlesztés Karancslapujtő Községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61293153
Postai cím: Hrsz 11905
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: dorpetbt@gmail.com
Telefon: +36 703923150
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: 228202880
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 8. hrsz: 754.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezés során a jelenlegi óvodai intézmény kerül bővítésre 2 bölcsődei
csoportnak helyet adó épülettel. A tervezett épületben kialakításra kerül 2 csoportszoba és a szükséges
kiszolgáló helyiségek. Az építkezés során építészeti, statikai, villamossági, gépészet, akadálymentesítési,
tűzvédelmi munkafolyamatok illetve a konyhatechnológia megvalósítására kerül sor.
Alapterületek: helyiségek összesen 394,8 m2, külső terek összesen 145,9 m2
Az épület hagyományos, de korszerű szerkezetek felhasználásával épül. Az alapozás vasbeton sávalap.
A lábazati falak kibetonozott, vasalt zsalukőből épülnek. A lábazati fal tetején, a vízszigetelés alatt 15 cm
vastagságú vasalt aljzatbeton készül, alatta tömörített kavicsággyal.
A talajnedvesség ellen 1 réteg SBS hegesztett modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés készül, az
aljzatot hideg bitumenmáz kellősítéssel kell ellátni.
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A külső teherhordó és térelhatároló falak Porotherm Thermo Profi kőzetgyapot
töltésű vázkerámia falazóblokkból épülnek, általános helyen 44 cm vastagságban, de az alsó
2 sorban (-0,15 és +0,35 szint között) csak 38 cm vastagságban, hogy a műkő lábazatburkolat
helye biztosítva legyen. A 25 cm vastagságú belső teherhordó és merevítő falak anyaga
Porotherm 25 N+F Profi falazóblokk. A válaszfalak 10 cm vastagságban Porotherm 10 N+F
Profi válaszfaltéglából épülnek. A padlástéri oromfalak 44 cm vastagságban Porotherm 44 K
Profi falazóblokkból épülnek.
Egyes helyeken monolit vasbeton pillérek is épülnek.
A 44 és 25 cm vastagságú falakban a nyílásáthidalók általában elemmagas Porotherm
S áthidalók, a szélesebb nyílások fölött monolit vasbeton áthidalók készülnek.
A födémek monolit vasbeton szerkezetűek, 18 cm vastagságban. A lábazat burkolata
helyszíni műkő.
A tetőszerkezet hagyományos faanyagú ácsszerkezet, két állószékes fedélszék,
összetett fedélidommal.A tető fedése Creaton Domino égetett agyag cserép, a K3 és K4 jelű fedett-nyitott
tornácok fölött lapos hajlású, Lindab porfestett horganyzott acéllemezzel fedett előtetők
épülnek.
A külső nyílászárók faszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel. A belső
nyílászárók is faanyagúak, de a nagy igénybevételnek kitett (nedves üzemű) helyiségek ajtói
acél tokszerkezetűek.
A műszaki leírásban és költségvetésekben a meghatározásánál ahol a márkanév (vagy gyártmány, ország,
stb.) feltüntetésre került, az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően az áru
egyértelmű minőségi meghatározása érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal
egyenértékű termék is ajánlható. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól- meghatározott teljesítménynyilatkozatban szereplő tulajdonságok
alapján vizsgálja.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv
továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3.
kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 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: 233552180
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61293153
Postai cím: Hrsz 11905
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: dorpetbt@gmail.com
Telefon: +36 703923150
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. Szerződésmódosítás tárgya
IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
1. Vállalkozói díj
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezés vállalkozói díja:
nettó 228 202 880 Ft + 5 349 300 Ft (pótmunka), azaz összesen 233 552 180 Ft
3. Fizetési feltételek
3.4. A Megrendelő a kivitelezés időszakában – az előleg számlán túl – 4 db részszámla és a végszámla
benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:
számla sorszáma számla tartalma a számla nettó összege
1. részszámla a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom
25 %-os készültségi fokánál, 57 050 720 Ft
2. részszámla a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom
50 %-os készültségi fokánál, 57 050 720 Ft
3. részszámla a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom
75 %-os készültségi fokánál, 57 050 720 Ft
4.részszámla pótmunka 5 349 300 Ft
végszámla vállalkozói díj a fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásakor. 57 050 720 Ft
Összesen 233 552 180 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezés kezdetekor a Dornyay Béla Múzeum „Karancslapújtő – Középkori
Bocsár régészeti lelőhely feltárása” címmel próbafeltárást és fémkeresős műszeres kutatást végzett, a „NO/
EPFO/511.4/2021” számú ásatási engedély alapján a kivitelezés helyszínén. A feltárás kezdetén, valamint
annak végeztével előre nem látható pótmunkák elvégzésére került sor, melyek többletköltséggel jártak a
kivitelező számára. (1. sz. melléklet)
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: 228202880 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 233552180 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (16428/2022)
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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű bérlet és flottakezelés beszerzés - 2021
Hivatkozási szám: EKR000526292021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Gépjármű bérlet és flottakezelés beszerzés - 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:

34110000-1
34113300-5

50111100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére gépjármű bérlet
és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 4 éves időtartamra.
Szolgáltatott gépjárművek: 3 db személygépjármű és 1 db mikrobusz
A gépjárműveknek újaknak kell lenniük. Újnak minősülnek a gépjárművek, ha azok 2021-ben kerültek
forgalomba helyezésre és max. 10.000 km futásteljesítménnyel rendelkezhetnek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
12798 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gépjármű bérlet és flottakezelés beszerzés - 2021
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/29 (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: Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25521685207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: urfi.beatrix@m1flotta.com
Telefon: +36 203882588
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Mészáros Autó Javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23353880207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: buczynski.tamas@m1flotta.com
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Telefon: +36 301218830
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: 60686928
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):

34100000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:

34110000-1

Kiegészítő szójegyzék

34113300-5
50111100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére gépjármű bérlet
és flottakezelési szolgáltatás beszerzése 4 éves időtartamra.
Szolgáltatott gépjárművek: 3 db személygépjármű és 1 db mikrobusz
A gépjárműveknek újaknak kell lenniük. Újnak minősülnek a gépjárművek, ha azok 2021-ben kerültek
forgalomba helyezésre és max. 10.000 km futásteljesítménnyel rendelkezhetnek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60686928
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros Autó Javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23353880207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: buczynski.tamas@m1flotta.com
Telefon: +36 301218830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25521685207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: urfi.beatrix@m1flotta.com
Telefon: +36 203882588
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
3.3. Az egyes kategóriájú gépjárművek havi bérleti díja az alábbiak szerint alakul (tört hónap esetén az
arányos díj fizetendő):
a) nettó 255.916,- Ft + Áfa, azaz kétszázötvenötezer-kilencszáztizenhat forint + Áfa (továbbiakban: bérleti
díj 1 – személygépkocsi 1).
b) nettó 309.518,- Ft + Áfa, azaz háromszázkilencezer-ötszáztizennyolc forint + Áfa (továbbiakban: bérleti
díj 2 – személygépkocsi 2).
c) nettó 266.581,- Ft + Áfa, azaz kétszázhatvanhatezer-ötszáznyolcvanegy forint + Áfa (továbbiakban:
bérleti díj 3 - terepjáró).
d) nettó 432.296,- Ft + Áfa, azaz négyszázharminckétezer-kétszázkilencvenhat forint + Áfa (továbbiakban:
bérleti díj 4 - mikrobusz).
Módosított:
3.3. Az egyes kategóriájú gépjárművek havi bérleti díja az alábbiak szerint alakul (tört hónap esetén az
arányos díj fizetendő):
a) nettó 274.916,- Ft + Áfa, azaz kétszázhetvennégyezer-kilencszáztizenhat forint + Áfa (továbbiakban:
bérleti díj 1 – személygépkocsi 1).
b) nettó 328.518,- Ft + Áfa, azaz háromszázhuszonnyolcezer-ötszáztizennyolc forint + Áfa (továbbiakban:
bérleti díj 2 – személygépkocsi 2).
c) nettó 285.581,- Ft + Áfa, azaz kétszáznyolcvanötezer-ötszáznyolcvanegy forint + Áfa (továbbiakban:
bérleti díj 3 - terepjáró).
d) nettó 451.296,- Ft + Áfa, azaz négyszázötvenegyezer-kétszázkilencvenhat forint + Áfa (továbbiakban:
bérleti díj 4 - mikrobusz
A Szerződés 3.3. pont módosított rendelkezéseit 2022. július 01-től 2022. december 31-ig kell alkalmazni.
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 extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. § rendelkezése a
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gépjármú adó összegét 2022.07.01-től felemelte. Az emelt összegű cégautóadó fizetésére az Ajánlatkérő
köteles, ennek a szerződésben való átvezetése szükséges.
Ajánlatkérő e rendelkezés végrehajtása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.
§ (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseire tekintettel, az egyes kategóriájú gépjárművek havi bérleti
díjait a felemelt cégautó adónak megfelelően módosítja.
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: 60686928 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60686928 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. 07. 29.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
tájékoztatója a szerződés módosításáról (12532/2022)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
Postai cím: Akadémia utca 13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Paulovits Helga
Telefon: 06-1-472-4003
E-mail: paulovits.helga@mku.hu
Fax: 06-1-472-4163
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mklu.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt.
Postai cím: Bajza utca 52.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
x Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
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Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód HU11
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2006/03/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Fővárosi Főügyészség, valamint a hozzá tartozó 14 budapesti székhelyű szervezeti egység részére
jogi szakszövegek nem hiteles fordítása (bármely idegen nyelvről magyarra, magyarról bármely idegen
nyelvre, legjelentősebb mértékben román, kínai, angol, német, olasz, francia, svéd, szerb, ukrán és orosz
nyelven) lektorálással és korrektúra nélkül. A fordítás mennyisége 4000 ± 30% oldal/év.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 18000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
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A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
a fordítás ajánlati ára (Ft/karakter)

30

a szerkesztés felára a fordítás árának százalékában
(%)

2

a lektorálás felára a fordítás árának százalékában (%) 2
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23267 / 2005 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2005/12/14 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6000 / 2006 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2006/04/03 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött keretszerződés alapján teljesítendő lektorált
fordítás díjait 2021. április 16. napján módosították. A Felek ezt a vállalkozói díjtáblázatot az Ajánlati
Dokumentáció 4. pontja alapján a KSH által közzétett fogyasztói árindexnek megfelelően 4,2 %-os
mértékben megemelik 2022. június 1. naptól kezdődően. Az új ártáblázatot jelen szerződésmódosítás 1. sz.
melléklete tartalmazza.
2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit magukra
nézve változatlanul kötelezőnek ismerik el.
3. Jelen módosítás 2022. június 1 napján lép hatályba, egyúttal Felek rögzítik, hogy a módosítás a
Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4. A szerződés módosítása a 2006. március 6. napján létrejött vállalkozási keretszerződés 11.1 pontjában
foglaltakon alapul.
IV.1.3) A módosítás indoka:
vállalkozási keretszerződés 11.1 pontja alapján a szerződés megfelelő módon történő teljesítése
érdekében szükséges a módosítás.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2022/05/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2022/07/27 (év/hó/nap)

