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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (18847/2022)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Zsanett
Telefon: +36 703903349
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bkk.hu/
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/EKR001317062022/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/EKR001317062022/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: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pozsonyi u.-István út egyesített eng. és kiv. terv
Hivatkozási szám: EKR001317062022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71320000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IV. Pozsonyi utca - István út egyesített engedélyezési és kiviteli tervezése, tenderdokumentáció leszállítása.
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: Pozsonyi u.-István út egyesített eng. és kiv. terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71246000-4

További tárgyak:

71245000-7

Kiegészítő szójegyzék

71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest IV., István út - Pozsonyi utca felújítása keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
A műszaki leírásnak és mellékletének megfelelően 1800 méter hosszú, 2x2 sávos osztott pályás út pályaszerkezeti
vizsgálata, burkolatcseréjének tervezése, indokolt esetben javaslattétel alépítmény javítására. A villamospálya,
valamint peronok, felsővezetékhálózat és azt tartó oszlopok nem képezik a tervezés részét. A tervezés tartalmazza
két kiemelt csomópont (Árpád út, Tél utca) forgalomtechnikai felülvizsgálatát, valamint a Berda József utca és
Lőrincz utcák forgalomtechnikai rendezését burkolatcsere nélkül mintegy 200m hosszon. A tervnek tartalmaznia
kell a buszmegállókba telepítendő utasvárók cseréjét, áthelyezését a Tervező által kidolgozott forgalmi rendnek
megfelelően. A forgalomtechnikai koncepciót a Műszaki leírás melléklete tartalmazza. A Tervező feladata minden
szükséges engedély és hozzájárulás beszerzése és a kivitelezési fázis közbeszerzési eljárásban a kiviteli terveket
érintő kérdések megválaszolása. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell minden, a Műszaki leírás 3.3 pontjában
meghatározott munkarészt.
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.
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Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését 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 III.1.3-M.2.1. pontban bemutatott személyi állomány jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 max. 24
hónap) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 280
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése:
Ajánlatkérő az ár kritériuma alatt a következőt érti: Ajánlati ár (nettó Ft)
Kiegészítés a II.2. 7. ponthoz:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés időtartama ként megadott időtartam naptári napban értendő, NEM
munkanapban.
FAKSZ: dr. Tóth Zsanett lajstromszám: 01325; dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés
hatálya alá tartozik, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 1.§ (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD” elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) benyújtásával
kell előzetesen a „Kr” 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. §
(3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD- űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
”Kr.” 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő módon.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap) arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ha az elbírálás
során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt.
69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott
igazolás benyújtását. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi
közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ban előírtakra.
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 nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani
elektronikus űrlap formájában. [„Kr.” 13. §]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Sz.1. A Kbt. 65.§(1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattevő
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α:
pont kitöltésével.
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A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett
Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában nem határoz meg gazdasági- és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában nem
határoz meg gazdasági- és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1.
§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja
ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint
22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett,
a közbeszerzés tárgyának (azaz engedélyes és/vagy kiviteli és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli
tervek) megfelelő területen végzett legjelentősebb, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott formában.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból valamennyi előírt alkalmassági feltétel
teljesülésének ki kell derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, legalább év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a korábbi szerződés mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontjára.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (5) bekezdésre.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3)
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
a nevét, szakmai tapasztalatát, EKR űrlapon tett nyilatkozattal, - az adott szakemberrel igazolni kívánt
alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
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- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján
az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható
legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti
időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia);
- a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok;
A felsőfokú képzettség/ végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a
szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával
igazolandó.
Amennyiben a bevonásra kerülő szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az előírt érvényes
és hatályos kamarai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban feltüntetni szükséges a jogosultság
megszerzésének időpontját, kamarai tagsági azonosítószámát, valamint a jogosultság meglétének
ellenőrzésére szolgáló elektronikus adatbázis elérésének útvonalát. Ebben az esetben a szakember
képzettségét és/vagy végzettségét igazoló dokumentumok benyújtása nem szükséges.
- A szakembereknek nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre
fognak állni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtani
ajánlata részeként.
Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (6) bekezdése alapján. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevők tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az
ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó,
ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke,
vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) - ezen időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciák vehetők figyelembe - az alábbi
referenciával:
legalább 1 db, összesen legalább 1000m hosszú, osztott pályás útszakasz felújítására és/vagy építésére
vonatkozó engedélyes és/vagy kiviteli és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb három
referenciaigazolás benyújtásával igazolható.
M.2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a szerződés teljesítése során igénybe venni
kívánt személyi állománnyal:
M.2.1: legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes KÉ-K, vagy azzal
egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai tapasztalattal.
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
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben
alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezői díj, mértéke: 1 % / naptári
nap, maximuma: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezői díj 20%-a)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Tervezői díj, mértéke: teljes nettó Tervezői díj 30 %-a)
- Hibás teljesítési kötbér: (alapja: a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezői díj, mértéke: a
hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezői díj 20 %-a)
- Teljesítési biztosíték (alapja: teljes nettó vállalkozói díj, mértéke: teljes nettó Tervezői díj 5 %-a)
- Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: teljes nettó Tervezői díj, mértéke:
teljes nettó Tervezői díj 5 %-a)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: 60 hónap
- Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- Ajánlatkérő 2 rész és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
- A kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., és a Kbt. 135. § (1); (5)-(7) bek.re.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
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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 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: 2022/10/17 (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: 2022/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR-ben kerül
sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja, figyelemmel
arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, azaz egy feladatot kell
elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek, amelynél fogva sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető
jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a
teljesítés vonatkozásában, amelyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.
1. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték
az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bek. tartalmazza.
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2. Ponthatárok: 0-10. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési
Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a
fordított arányosítás a 2. részszempont esetében egyenes arányosítás.
Részletes szabályok a Közbeszerzési dokumentumokban.
3. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa /valósítsák meg.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő alábbi nyilatkozatait:
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi
nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;
- Ajánlattevő tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges
nyilatkozat tekintetében is;
- A Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
- A Kbt.65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- EEKD (Ajánlattevő és Kapacitást biztosító szervezet tekintetében)
Közbeszerzési dokumentumokban kiadott minta alapján felcsatolva:
- az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány
többlet szakmai tapasztalata dokumentum (felolvasólap melléklete).
- Felelősségbiztosítás vonatkozásában benyújtott nyilatkozat
- nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
5. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kieg. tájékoztatás kérés lehetőségét. Ajánlatkérő konzultációt,
helyszíni bejárást nem tart.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az
ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
7. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
9. Az M.1-M.2. pontban előírt feltétel és igazolási mód a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő
felvétel feltételeinél szigorúbbak.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint
biztosítja.
11. Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, 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.
12. A nyertes Ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 11. § -a alapján a közbesz. dok.ban
részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 10 millió Ft/év és 2 millió Ft/ káreseményenkénti,
mértékű, a szerződés megkötésétől kezdődő és a szerződés teljes időtartama alatt érvényes tervezési
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie (azaz felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a már meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni), amelyről szóló kötvényt szerződéskötéskor be kell nyújtania.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt mértékű érvényes felelősségbiztosítással
nyertesség esetén rendelkezni fog. A nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást legkésőbb a
szerződéskötés időpontjától, a szerződésszerű teljesítés Ajánlatkérő általi elismerésétől számított hatvan
(60) napig fenntartani.
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13. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. értékelési részszempont tekintetében, a szerződés teljesítésében részt
vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata vonatkozásában benyújtott (felolvasólap melléklete)
dokumentum szakmai ajánlatnak minősül.
14. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006.
évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
15. FAKSZ: dr. Tóth Zsanett lajstromszám: 01325, dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033
16. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
17. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdésében foglaltaknak az alkalmazására.
18. A IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontban megadott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30
naptári napot ért.
19. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdése szerinti tilalomról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19094/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Knitzky Laura
Telefon: +36 209434064
E-mail: lknitzky@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001121012022/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/EKR001121012022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2 db billencses tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001121012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34134200-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db billencses tehergépjármű beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 2 db billencses tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34134200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 01116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén a hibaelhárítási és beruházási feladatok elvégzéshez szükséges 2 db
új, N3 kategóriájú tehergépjármű beszerzése, 26 t (szerelvénytömeg 40 t) műszakilag megengedett legnagyobb
össztömeggel, az alábbi jellemző paraméterekkel:
Motorjellemzők:
• Diesel motor, teljesítménye min. 300 kW
• Környezetvédelmi besorolás Euro VI
• Tartós-lassító fék, teljesítmény min. 300 kW
Alvázra vonatkozó elvárások:
• 3 tengelyes
• Első tengely technikai teherbírása min. 8 t
• Tengelyek felfüggesztése parabolikus rugókkal vagy légrugókkal
• Hidraulikus emelő, illeszkedjen a megajánlásra kerülő tehergépjárműhöz
• Tengelytáv A-B tengelyek között max.3900 mm, Hidraulikus emelő, illeszkedjen a megajánlásra kerülő
tehergépjárműhöz
Billenőplatós felépítmény:
• Hidraulikus, 3 oldalra billenő acél plató
• Billenő plató belső térfogata: min. 10m3
Meghajtásra, sebességváltóra vonatkozó elvárások:
• 3 tengelyes
• 6x4 hajtásképlet
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• B-C tengelyeken dupla kerékkel
• Hátsó hajtott B és C tengelyeken differenciálzárral
• Automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltó, min. 12 előremeneti- és 2 hátrameneti fokozattal
A közbeszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás
és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások (WHSC szerint) 15
2 2.1. Energia felhasználás súlyozott összege (g/kWh) 3
3 2.2. Széndioxid kibocsátás súlyozott összege (g/kWh) 3
4 2.3. Nitrogén oxidok összege súlyozott összege (NOx) 3
5 2.4. Részecske kibocsátás súlyozott összege (mg/kWh) 6
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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: 18 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.) A részajánlat tétel kizárásának oka: a közbeszerzés egy műszaki-gazdasági egységet képez.
2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot
alkalmazza.
3.) Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához:
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- Ár szempont: Teljes vételár környezetvédelmi termékdíjjal együtt 2 db tehergépjárműre vetítetten (nettó EUR).
Súlyszám: 85.
- Minőségi szempont: Környezetvédelmi és energetikai hatások (WSHC). Súlyszám: 15
Pontszámítás módszere:
- Ár szempont: fordított arányosítás
- Minőségi szempont: fordított arányosítás
Adható pontszám: 0-10
2.1. Energia felhasználás súlyozott összege (g/kWh)
2.2. Széndioxid kibocsátás súlyozott összege (g/kWh)
2.3. Nitrogén oxidok összege súlyozott összege (NOx) (mg/kWh)
2.4. Részecske kibocsátás súlyozott összege (mg/kWh)
4.) Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama alatt a leszállítás határidejét érti; 18 hónapban.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles
előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5)
bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában,
a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. §
(3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján
azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján
a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén, a KR. 4. § és a 8. §, illetve
nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles
kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt
az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT
nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott
igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban ATnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR
űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi:
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1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében
kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése
értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK
a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa)
szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
P/1. A KR. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be
kell nyújtani a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről (billencses tehergépjármű értékesítése) szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évből az adózott eredménye
legalább 1 (egy) évben pozitív.
Amennyiben az Ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmas, ha a működési
ideje alatt elért közbeszerzés tárgya (billencses tehergépjármű szállítására (értékesítésre) szerinti
árbevétele eléri a nettó 210.000 eurót.
Nem EUR-ban történő árbevétel esetében ajánlatkérő az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
MNB középárfolyamon kéri átszámítani az értéket EUR-ra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében
kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése
értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK
a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa)
szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5) pontjában
meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (billencses tehergépjármű szállítására
(értékesítésre) teljesítéseit referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található
nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22. §-ában meghatározott adatokat
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tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján. Az igazolásnak tartalmaznia
kell legalább: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal), - a szerződést
kötő másik fél megnevezését, - a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés kiderül, - a szállítás mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, - a
szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Az Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére,
amennyiben rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (3x365 nap) (vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven /6x365 napon belül/ megkezdett) összesen legalább 1 db
billencses tehergépjármű szállítására (értékesítésre) szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően
teljesített szállítására vonatkozó referenciával.
Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor
tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő
az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven
belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5) (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)) bek. rendelkezéseit alkalmazza. Az
ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1) bek. rendelkezéseit alkalmazza.
Ajánlattevő az igazolt teljesítés alapján jogosult számlát kiállítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A
tehergépjárművekre vonatkozó ajánlati ár, az elszámolás és a kifizetés pénzneme az euró, míg a forgalomba
helyezési költségek kifizetése forintban történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezetek
tartalmazzák.
Ajánlatkérő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbéreket ír elő a szerződés(ek)ben. A jótállási idő 24
hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az azonos tárgyban lefolytatott, megelőző közbeszerzési eljárás – a Kbt. 75. § (2) e) pontjára
tekintettel – eredménytelen lett (korábbi közbeszerzési eljárás EKR száma: EKR000137962022).
Ajánlatkérőnek kötelessége közfeladatainak ellátása, melyhez a tárgyi közbeszerzés megvalósítása
elengedhetetlen, így a gyorsított eljárás lefolytatását sürgős indokok igazolják.
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: 2022/10/03 (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
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Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6)
bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadók. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.
§ (1) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései
szerint kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. jogutódja, az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával
kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.
3. A KR. 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában.
4. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési
dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra
kerültek.
5. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
6. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet
létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
7. 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. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes
műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell
jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)
10. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11. § (2) és (3)
bekezdéseit. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
12. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
13. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Markóné Ambrus Lilla 01279.
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét
eredményező okot.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
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16. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
vagy adott esetben meghatalmazást.
17. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is
elfogadja.
18. Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
19. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok:
19.1. Szakmai ajánlat: 2 db billencses tehergépjármű műszaki paramétereire vonatkozó táblázat
19.2. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai ajánlatban tett megajánlások, adatok alátámasztásaként
és igazolásaként az Ajánlattevők csatolják ajánlatukban a tehergépjárművekre vonatkozó leírás
releváns oldalainak másolatát és/vagy a műszaki paraméterekkel kapcsolatos gyártói nyilatkozatot.
A tehergépjárművekre vonatkozó leírás releváns oldalainak másolata vonatkozásában a Kbt. 47. § (2)
bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is
elfogadja.
19.3. Az ártáblázatot kitöltve (beárazva) és kötelezettségvállalásra jogosult által aláírva.
19.4. A környezetvédelmi és energetikai hatásokkal (WHSC) kapcsolatos táblázatot kitöltve és
kötelezettségvállalásra jogosult által aláírva.
19.5. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a 2.1.-2.4. értékelési alszempontokra tett megajánlások, adatok
alátámasztásaként és igazolásaként szakmai ajánlat részeként az Ajánlattevők csatolják ajánlatukba a
nemzetközi típus-jóváhagyási okmány releváns oldalainak másolatát (amennyiben nem magyar nyelvű
akkor az Ajánlattevő általi magyar fordítást is. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.). A becsatolásra
kerülő magyar nyelvű nemzetközi típus-jóváhagyási okmány releváns oldalain egyértelműen jelölni
szükséges megajánlott járműszerelvény gyártójának és típusának megfelelő változat és verzió jelölését.
19.6. Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
20. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződéskötésig be kell nyújtania:
20.1. Nyilatkozat szerződéskötési feltétel vonatkozásában (A cégszerűen aláírt nyilatkozat keretében azon
meghatalmazott szervizek listáját, ahol a jótállási idő alatt a megajánlott járművek szervizelését/javítását el
fogja végezni),
20.2 Nyilatkozat szerződéskötési feltétel vonatkozásában (ISO 9001 tanúsítvány),
20.3. Nyilatkozat szerződéskötési feltétel vonatkozásában (átadás-átvételi eljárás során átadandó
dokumentáció).
Fenti nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.
21. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a IV.2.2) pontban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdés alapján
határozta meg.
22. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók.
23. Jelen eljárás tárgyában Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek EKR azonosító
száma: EKR000878272022.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19124/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Knitzky Laura
Telefon: +36 209434064
E-mail: lknitzky@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001319882022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

31

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001319882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELO licenc köv. díjak besz., fejl. keret és sup.
Hivatkozási szám: EKR001319882022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72267000-4
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ELO Enterprise Elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer licenc követési díjak, fejlesztési keret, és support
szolgáltatás vásárlás szolgáltatási keretszerződés 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: ELO licenc köv. díjak besz., fejl. keret és sup.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a BKM Nonprofit Zrt. által irat- és dokumentumkezelésre használt ELO Enterprise iktató
és dokumentumkezelő szoftver fejlesztés és support, karbantartási (update) szolgáltatás beszerzés, licencvásárlás
biztosítása.
Az ajánlatkérés tárgya kiterjed az üzemeltetés támogatási feladatok elvégzésére is.
Átalánydíjas szolgáltatások
- Helpdesk szolgáltatás biztosítása hibajavítások kezelésére;
- Jogszabálykövetés 3/2018. (II.21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről, 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
- Monitorozási feladatok
Fejlesztési tevékenység
A nyertes Ajánlattevő feladatai közé tartozik az Ajánlatkérő jövőbeni fejlesztési igényeinek teljesítése. A
fejlesztési igények a nyertes Ajánlattevővel kötendő keretszerződésben rögzített egységárak alapján, egyedi
megrendeléseken keresztül kerülnek elszámolásra.
A jogszabálykövetés szolgáltatás keretében Ajánlattevőnek Ajánlatkérő számára elérhetővé kell tennie a
jogszabályok (elsősorban 3/2018 BM rendelet) változása miatt szükségessé váló szoftverfrissítő csomagokat,
biztosítva ezzel a szoftver jogszabályoknak megfelelő folyamatos működését.
Az Ajánlatkérő által jelenleg használt licencek:
Full acces licenc licenckövetés (meglévőre) 790
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E-aláírás modulra licenckövetés (meglévőre) 26
E-aláírás alap modulra licenckövetés (meglévőre) 1
Hivatali kapu modulra licenckövetés (meglévőre) 2
E-tértivevény modulra licenckövetés (meglévőre) 2
ELOenterprise Web kliens licenckövetés (meglévőre) 10
ELO Web Access Szerver Alap licenckövetés (meglévőre) 1
A megajánlott árnak tartalmaznia kell licencekre vonatkozóan:
- Jogszabály- és verziókövetés éves díja a 2023. évre vonatkozóan
- Full access licencvásárlás és követés díja: 50 db (melyet Ajánlatkérő 2023.12.31-ig kérhet)
- E-aláírás modul licencvásárlás és követés díja: 50 db (melyet Ajánlatkérő 2023.12.31-ig kérhet)
A telepítés hardver és szoftver követelményeinek igazodniuk kell Ajánlatkérő infrastrukturális lehetőségeihez.
A megajánlott rendszer licencelésére vonatkozó ajánlattevői kötöttségek, esetleges megkötések már a benyújtott
ajánlatban kell, hogy szerepeljenek.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg (68.797.773,- Ft) 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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:
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II.2.14) További információ:
1.) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját választja, tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt
szolgáltatás Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatásnak felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők és a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2.) Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli. Pontszámítás módszere:
fordított arányosítás.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: a Kbt. 64. §-a alapján. Előzetes igazolási
mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: KR.) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró
okok hatálya alá. Az EEKD-t a kizáró okok hiányának előzetes igazolása tekintetében a Kr. 4. és 6-7.§a alapján kell kitölteni. Az EEKD elektronikus űrlapként áll rendelkezésre az EKR-ben. A KR. 3. § (3), (5)
bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában,
a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A Kr.
15. § (1) bek. értelmében az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében. A KR. 2.
§ (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap
kitöltésével. Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a KR. 4. § és a 8. §,
illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt.62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13.
§-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles
kitölteni a Kbt.62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt
az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT
nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott
igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban ATnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR
űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) alapján. 2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. §
(4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek
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való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD
IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra. P/1. A KR. 19.
§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az AK által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani a
KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az AT a P/1. pont szerinti
irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ha AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évből az adózott eredménye legalább 1
(egy) évben pozitív.
Amennyiben az Ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmas, ha a működési
ideje alatt elért közbeszerzés tárgya (ELO licenc köv. díjak besz., fejl. keret és sup.) szerinti – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 33 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés
ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) alapján. 2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. §
(4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek
való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD
IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M/1. A KR. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be
kell nyújtani az igazolásait a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett (vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak
ismertetésével igazolhatja az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Az igazolásban meg kell adni a következőket: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónapnap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége
vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy Ajánlattevő az alkalmassági
követelménynek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható
ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia
igazolást a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan
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arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti
adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. 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 ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának,
valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az AT, ha rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett (vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett) közbeszerzés tárgya szerinti (ELO licenc köv. díjak besz., fejl. keret
és sup.), legalább 380 licencre vonatkozóan biztosított a közbeszerzés tárgya szerinti, ELO Enterprise
elektronikus iratkezelő és tartalomkezelő, vagy azzal egyenértékű rendszer karbantartási (update)
szolgáltatás meghosszabbítására, verziókövetésére, és/vagy licenc értékesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke órákban mért teljesítés esetén a késedelmes teljesítéssel érintett
szolgáltatás teljes, havi nettó díja 1%-ának megfelelő összeg minden egyes késedelmes teljesítéssel érintett óra
után, de legfeljebb 10%-ának megfelelő összeg 10 óra után. Minden megkezdett óra késedelmes órának számít.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesít, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbért
érvényesíthet, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett
• üzemeltetési szolgáltatás egy hónapra vetített nettó díja vagy
• Áru teljes, nettó ára vagy
• eseti megrendelés szerinti fejlesztési szolgáltatás
10 %-ának megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben jelen szerződést Megrendelő a Szolgáltató szerződésszegésére tekintettel
azonnali hatállyal felmondja vagy attól érdekmúlás bizonyítása nélkül eláll, valamint ha a szerződés teljesítése
az Szolgáltató érdekkörében felmerült bármely vagy olyan okból, amelyért a Megrendelő felelős, meghiúsul, a
Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, amely a keretösszeg meghiúsulással érintett nettó része 20 %-ának
megfelelő összeg.
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:
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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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel
a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti regisztráció szükséges.
2. A részekre történő ajánlattételt nem biztosítjuk, mivel a közbeszerzés tárgyaként a licenc- és
karbantartási (update) szolgáltatás nem elválasztható egymástól, a licencek egy gyártótól származnak,
valamint a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné.
3. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.
4. A KR 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg a felhívás III.1.2) P/1., valamint a III.1.3) M/1. pontjaiban.
5. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési
dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra
kerültek.
6. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
7. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet
létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
8. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
9. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes
műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg
kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.) Ajánlattevő továbbá az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban – az előzők szerint kitöltött űrlapnak megfelelően - tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert azon alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
11. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
12. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (2)
és (3) bekezdéseit. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
14. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Köves Márton Balázs, lajstr. sz.: 01245
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét
eredményező okot.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
17. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
vagy adott esetben meghatalmazást.
18. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár elve szerint értékeli.
19. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is
elfogadja, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
20. Ajánlattevők a megajánlásukat a II.2.7) pont szerinti szerződéses időszakra vonatkozóan (azaz összesen
12 hónapra) szükséges kalkulálniuk és a felolvasólapon ezen érték feltüntetése mellett szükséges megadni
az ajánlati árat. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentumok műszaki tartalmának ismerete
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mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni: a nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. A nettó árnak tartalmaznia kell
az általános forgalmi adó kivételével a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi
költséget. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói
kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerződéskötés, kifizetés valutaneme is csak ez lehet.
21. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a IV.2.2) pontban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdés alapján
határozta meg.
22. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
23. Az ajánlatok értékelési módszertana: legalacsonyabb ár értékelési szempont.A részletes értékelési
módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
24. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
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:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (19729/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
Telefon: +36 52512700-73066
E-mail: szabo.dorottya@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001230842022/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/EKR001230842022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1164 Aneszteziológiai fogyóanyagok besz. I.
Hivatkozási szám: EKR001230842022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

43

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1164 Aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése I. 22 részben
1. rész Oxigénterápia fogyóanyagai
2. rész Anesztéziai tubusok
3. rész Endotracheális tubusok tartós gépi lélegeztetéshez
4. rész Formázott tubusok
5. rész Tracheosztómiás szettek
6. rész Tracheosztómiás tubusok
7. rész Szeparált lélegeztetéshez szükséges tubusok
8. rész Spinál anesztézia
9. rész Spinál tű + bevezető
10. rész Centrális vénás katéterkészletek I.
11. rész Centrális vénás katéterkészletek II.
12. rész Artériás kanül
13. rész Artériás katéter készlet
14. rész Epidurális anesztézia I.
15. rész Epidurális anesztézia II.
16. rész Szupraglottikus légútbiztosító eszköz
17. rész Laryngeális maszkok
18. rész Légúti filterek, párásítók
19. rész PICCO szett
20. rész Dialízis kathéter szett
21. rész Transzparens maszkok
22. rész Aneszteziológiai maszkok
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: Oxigénterápia fogyóanyagai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 97 230 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

45

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Anesztéziai tubusok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 30 200 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Endotracheális tubusok tartós gépi lélegeztetéshez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 2 300 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
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Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Formázott tubusok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 2 310 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Tracheosztómiás szettek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1 430 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Tracheosztómiás tubusok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1 800 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Szeparált lélegeztetéshez szükséges tubusok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 914 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

56

Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Spinál anesztézia
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 15 540 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Spinál tű + bevezető
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1 830 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Centrális vénás katéterkészletek I.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 4 720 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Centrális vénás katéterkészletek II.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 2 230 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
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Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Artériás kanül
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 30 000 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Artériás katéter készlet
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 430 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Epidurális anesztézia I.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 300 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Epidurális anesztézia II.
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 5 290 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

70

Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Szupraglottikus légútbiztosító eszköz
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 266 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Laryngeális maszkok
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 400 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Légúti filterek, párásítók
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 59 640 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: PICCO szett
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 132 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
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Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Dialízis kathéter szett
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 150 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Transzparens maszkok
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 20 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Aneszteziológiai maszkok
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 440 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
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 esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem
állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
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2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ban, valamint a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pont
alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből közbeszerzés tárgya (aneszteziológiai fogyóanyag) szerinti szállításainak ismertetését, az arra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. r. 22. § (1)-(2) bek.
szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető
legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő
a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek,
a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek
tekintetében:
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M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben,
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész esetén legalább 47 000 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 2. rész esetén legalább 14 000 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 3. rész esetén legalább 1 100 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 4. rész esetén legalább 1 100 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- az 5. rész esetén legalább 700 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 6. rész esetén legalább 850 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 7. rész esetén legalább 440 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 8. rész esetén legalább 7 500 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 9. rész esetén legalább 850 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 10. rész esetén legalább 2 300 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 11. rész esetén legalább 1 000 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 12. rész esetén legalább 14 500 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 13. rész esetén legalább 200 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 14. rész esetén legalább 120 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 15. rész esetén legalább 2 500 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 16. rész esetén legalább 130 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 17. rész esetén legalább 190 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 18. rész esetén legalább 29 000 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 19. rész esetén legalább 60 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 20. rész esetén legalább 70 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 21. rész esetén legalább 10 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 22. rész esetén legalább 200 db aneszteziológiai fogyóanyag szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható. A
teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF (Ft).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít megrendelésenként.
Ajánlattevő megrendelésenként a teljesítésigazolás alapján utólag jogosult számlát kiállítani.
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű telj. ig.-t követően, a Kbt. 135.
§ (1),(5)-(6) bek.-ben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben és a szerződéstervezetben foglaltaknak
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel (1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pont
alapján).
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Nyertes ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke. A késedelmi
kötbér
megrendelésenként legfeljebb 15 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Hibás telj. kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke, mértéke hibás
teljesítéssel
érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális összege az érintett
közbeszerzési rész értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 15 %-a, alapja a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó vételára, a
teljes keretszerződés meghiúsulása esetén: az ellenérték 20 %-a.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított 12 hónapra jótállást vállal.
A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
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
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I.3) pont.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy
aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
5. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (6) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
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vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §).
10. Kbt. 41/A. § (1) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem
áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B. §
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó
követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”, a kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” formátumban kell benyújtani.
11. A Kbt. 66. § (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bek-e szerinti összes adatot.
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30
nap értendő.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot: (kitöltve, cégszerűen aláírva, a kiadott
minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva).
A „Megajánlott termék gyártója”, „Megajánlott termék megnevezése”, „Megajánlott termék cikkszáma”
és „Származási ország” oszlopokat kérjük valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan kitölteni az
ártáblázatban.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék fényképpel vagy rajzzal ellátott
magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását (gyártói / forgalmazói katalógus magyar nyelvű
fordítása vagy ennek hiányában Ajánlattevő által a termékről összeállított ismertető) vagy magyar nyelvű
termékkatalógusát, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket
ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki
elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem
felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
20. Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig (felhívás IV.2.2.)
pont) a megajánlott - és a későbbiekben leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db
termékmintát kell benyújtania térítésmentesen a Tájékoztató ajánlattevőknek c. dokumentum 10. pontja
szerint.
21. Ha Ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek gyártóit,
valamint nyilatkozni, hogy rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében forgalmazási jogosultsággal,
a termék magyarországi forgalomba hozatalához szükséges előírt hatósági engedélyekkel, igazolásokkal.
22. A 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 9. § (2) bek.-e alapján Nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre a megajánlott
termékek megfelelőségét 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.
23. Amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a 168/2004. (V.25.) Korm. r. szerinti központosított
közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy -szerződés kerül megkötésre, Ajánlatkérő jogosult
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az abban alacsonyabb árral rendelkező termékek vonatkozásában a beszerzést a központosított
közbeszerzés rendszerében megvalósítani.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
25. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hamvasné Homonnai Emese,
lajstromszám 00717, Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: 00681.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (19738/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gergely
Telefon: +36 52512700-73051
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317822022/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/EKR001317822022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1166 Aneszteziológiai fogyóanyagok besz. III.
Hivatkozási szám: EKR001317822022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1166_Aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése III. 7 részben
1. rész: ALARIS GW típusú volumetrikus infúziós pumpához használható szerelék
2. rész: ALARIS GP típusú volumetrikus infúziós pumpához használható szerelék
3. rész: Tűmenetes csatlakozók és tartozékaik
4. rész: Trokár katéterek
5. rész: Mellkasi drenázs
6. rész: Sebészeti szívófej
7. rész: Drainage szettek
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: ALARIS GW volumetrikus infúziós pumpához szerelék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 21000 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
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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 a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: ALARIS GP volumetrikus infúziós pumpához szerelék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1500 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Tűmenetes csatlakozók és tartozékaik
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 31 250 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Trokár katéterek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 750 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Mellkasi drenázs
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 450 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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 | 2022.185

101

Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti szívófej
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 17 000 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
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Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Drainage szettek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1 585 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
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 esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
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kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem
állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ra, valamint a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
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M.1.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pont
alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből közbeszerzés tárgya (aneszteziológiai fogyóanyag) szerinti szállításainak ismertetését, az arra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. r. 22. § (1)-(2) bek.
szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető
legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő
a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek,
a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek
tekintetében:
M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben,
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész esetén legalább 10 290 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 2. rész esetén legalább 735 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 3. rész esetén legalább 15 312 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 4. rész esetén legalább 367 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- az 5. rész esetén legalább 220 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 6. rész esetén legalább 8 330 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 7. rész esetén legalább 776 db aneszteziológiai fogyóanyag szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható. A
teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
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Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF (Ft).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít megrendelésenként.
Ajánlattevő megrendelésenként a teljesítésigazolás alapján utólag jogosult számlát kiállítani.
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű telj. ig.-t követően, a Kbt. 135.
§ (1),(5)-(6) bek.-ben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben és a szerződéstervezetben foglaltaknak
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel (1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pont
alapján).
Nyertes ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke. A késedelmi
kötbér
megrendelésenként legfeljebb 15 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Hibás telj. kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke, mértéke hibás
teljesítéssel
érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális összege az érintett
közbeszerzési rész értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 15 %-a, alapja a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó vételára, a
teljes keretszerződés meghiúsulása esetén: az ellenérték 20 %-a.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított 12 hónapra jótállást vállal.
A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I.3) pont.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy
aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
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5. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (6) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §).
10. Kbt. 41/A. § (1) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem
áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B. §
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó
követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”, a kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” formátumban kell benyújtani.
11. A Kbt. 66. § (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bek-e szerinti összes adatot.
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30
nap értendő.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot: (kitöltve, cégszerűen aláírva, a kiadott
minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva).
A „Megajánlott termék gyártója”, „Megajánlott termék megnevezése”, „Megajánlott termék cikkszáma”
és „Származási ország” oszlopokat kérjük valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan kitölteni az
ártáblázatban.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék fényképpel vagy rajzzal ellátott
magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását (gyártói / forgalmazói katalógus magyar nyelvű
fordítása vagy ennek hiányában Ajánlattevő által a termékről összeállított ismertető) vagy magyar nyelvű
termékkatalógusát, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket
ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki
elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem
felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
20. Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig (felhívás IV.2.2.)
pont) a megajánlott - és a későbbiekben leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db
termékmintát kell benyújtania térítésmentesen a Tájékoztató ajánlattevőknek c. dokumentum 10. pontja
szerint.
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21. Ha Ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek gyártóit,
valamint nyilatkozni, hogy rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében forgalmazási jogosultsággal,
a termék magyarországi forgalomba hozatalához szükséges előírt hatósági engedélyekkel, igazolásokkal.
22. A 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 9. § (2) bek.-e alapján Nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre a megajánlott
termékek megfelelőségét 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.
23. Amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a 168/2004. (V.25.) Korm. r. szerinti központosított
közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy -szerződés kerül megkötésre, Ajánlatkérő jogosult
az abban alacsonyabb árral rendelkező termékek vonatkozásában a beszerzést a központosított
közbeszerzés rendszerében megvalósítani.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
25. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Balogh Gergely lajstromszám: 01074,
Hamvasné Homonnai Emese lajstromszám 00717
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (19772/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vállajiné Dr. Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001260942022/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/EKR001260942022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1165_Aneszteziológiai fogyóanyagok besz. II.
Hivatkozási szám: EKR001260942022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1165 Aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése II. 18 részben
1. rész: Plexus anesztéziás tűk Stimuplex idegstimulátorhoz
2. rész: Trachea tubus vezető (Bougie)
3. rész: Infúziós összekötő
4. rész: Összekötő cső fiú-lány
5. rész: PVC cső buborékos 30 m
6. rész: Bordástömlő
7. rész: Zárt leszívó rendszer
8. rész: Tracheaváladék mintavevő készlet
9. rész: Tubusösszekötő
10. rész: Tubushosszabbító, steril
11. rész: Porlasztó szett összekötővel (légzőkörbe)
12. rész: Venturi szelepek és maszkok
13. rész: Lélegeztető ballonok
14. rész: Légzőkör (smoothbore)
15. rész: Légzőkör eh
16. rész: Compact II és antibakteriális légzőkörök, áramlásmérő
17. rész: Mapleson légzőkör
18. rész: Óradiurézismérő szett
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: Plexus anesztéziás tűk Stimuplex idegstimulátorhoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen
1025 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Trachea tubus vezető (Bougie)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 478 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

118

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós összekötő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 480900 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Összekötő cső fiú-lány
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 500 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: PVC cső buborékos 30 m
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 500 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Bordástömlő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 25 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Zárt leszívó rendszer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 3500 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
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Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Tracheaváladék mintavevő készlet
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen
6335 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Tubusösszekötő
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33140000-3
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 7000 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Tubushosszabbító, steril
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen
2400 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Porlasztó szett összekötővel (légzőkörbe)
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 4315 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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.
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó 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 a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Venturi szelepek és maszkok
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1420 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

135

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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Lélegeztető ballonok
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 1045 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

137

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Légzőkör (smoothbore)
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 100 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Légzőkör eh
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 625 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
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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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

141

Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Compact II és antibakteriális légzőkörök, áramlásm
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 820 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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: 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 annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Mapleson légzőkör
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33140000-3
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 70 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
II.2.1)
Elnevezés: Óradiurézismérő szett
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Nagyerdei Campus Központi Raktára (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.),
DE KK Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya aneszteziológiai fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Nagyerdei Campus és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus részére összesen 3900 db/24 hónap.
További részletek: az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és a későbbiekben
leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db termékmintát kell benyújtania térítésmentesen.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további
legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás
időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a terméket szállítania.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 24
hónapos időtartamának lejártától számított további legfeljebb 6 hónappal.
A szerződés időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.
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
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Opciók ismertetése: A mennyiségi opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alapmennyiség 50%a, figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
Az opció igénybevételének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 24 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség opcióval együtt számított mennyiségének kimerüléséig jön létre. A szerződés
hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart.
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlattevőnek az adott részre vonatkozóan az ártáblázat valamennyi sorára
megajánlást kell tennie.
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 esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem
állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
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2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-7. §-ban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pont
alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből közbeszerzés tárgya (aneszteziológiai fogyóanyag) szerinti szállításainak ismertetését, az arra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. r. 22. § (1)-(2) bek.
szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető
legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő
a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek,
a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek
tekintetében:
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M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben,
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész esetén legalább 500 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 2. rész esetén legalább 200 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 3. rész esetén legalább 230000 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 4. rész esetén legalább 200 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- az 5. rész esetén legalább 200 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 6. rész esetén legalább 10 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 7. rész esetén legalább 1700 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 8. rész esetén legalább 3000 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 9. rész esetén legalább 3400 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 10. rész esetén legalább 1100 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 11. rész esetén legalább 2100 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 12. rész esetén legalább 650 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 13. rész esetén legalább 500 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 14. rész esetén legalább 40 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 15. rész esetén legalább 300 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 16. rész esetén legalább 400 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 17. rész esetén legalább 30 db aneszteziológiai fogyóanyag,
- a 18. rész esetén legalább 1900 db aneszteziológiai fogyóanyag,
szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható. A
teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF (Ft).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít megrendelésenként. Ajánlattevő megrendelésenként a
teljesítésigazolás alapján utólag jogosult számlát kiállítani. A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással
kerül sor a szerződésszerű telj. ig.-t követően, a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek.-ben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)(2) bek.-ben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos
fizetési határidővel (1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pont alapján).
Nyertes ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
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Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke. A késedelmi
kötbér
megrendelésenként legfeljebb 15 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Hibás telj. kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke, mértéke hibás
teljesítéssel
érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális összege az érintett
közbeszerzési rész értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 15 %-a, alapja a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó vételára, a
teljes keretszerződés meghiúsulása esetén: az ellenérték 20 %-a.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított 12 hónapra jótállást vállal.
A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
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
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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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I.3) pont.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy
aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
5. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (6) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §).
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10. Kbt. 41/A. § (1) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem
áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B. §
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó
követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”, a kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” formátumban kell benyújtani.
11. A Kbt. 66. § (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bek-e szerinti összes adatot.
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30
nap értendő.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot: (kitöltve, cégszerűen aláírva, a kiadott
minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva).
A „Megajánlott termék gyártója”, „Megajánlott termék megnevezése”, „Megajánlott termék cikkszáma”
és „Származási ország” oszlopokat kérjük valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan kitölteni az
ártáblázatban.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék fényképpel vagy rajzzal ellátott
magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását (gyártói / forgalmazói katalógus magyar nyelvű
fordítása vagy ennek hiányában Ajánlattevő által a termékről összeállított ismertető) vagy magyar nyelvű
termékkatalógusát, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket
ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki
elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem
felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
20. Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig (felhívás IV.2.2.)
pont) a megajánlott - és a későbbiekben leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 db
termékmintát kell benyújtania térítésmentesen a Tájékoztató ajánlattevőknek c. dokumentum 10. pontja
szerint.
21. Ha Ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek gyártóit,
valamint nyilatkozni, hogy rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében forgalmazási jogosultsággal,
a termék magyarországi forgalomba hozatalához szükséges előírt hatósági engedélyekkel, igazolásokkal.
22. A 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 9. § (2) bek.-e alapján Nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre a megajánlott
termékek megfelelőségét 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.
23. Amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a 168/2004. (V.25.) Korm. r. szerinti központosított
közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy -szerződés kerül megkötésre, Ajánlatkérő jogosult
az abban alacsonyabb árral rendelkező termékek vonatkozásában a beszerzést a központosított
közbeszerzés rendszerében megvalósítani.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
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25. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vállajiné Dr. Patai Dóra (lajstromszám:
01300), Hamvasné Homonnai Emese (lajstromszám 00717)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (19588/2022)
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: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18398304241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
Telefon: +36 13805522
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebettaborok.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/EKR001371422022/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/EKR001371422022/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: Alapítvány
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 közösségi, társadalmi tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Utasszállító elektromos katamarán beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001371422022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34510000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Utasszállító elektromos katamarán beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Utasszállító elektromos katamarán beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34510000-5

További tárgyak:

63726100-5

Kiegészítő szójegyzék

80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Zánkai Erzsébet-tábor kikötő (8251 Zánka, külterület 030/15.
hrsz).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében 1 db új Utasszállító elektromos katamarán beszerzése
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban új építésű utasszállító elektromos katamaránt kíván beszerezni.
Új építésűnek minősül az a hajó, amely üzembe helyezve és lajstromozva, sem Magyarországon, sem pedig
külföldön, sem egészben, sem alkatrészeiben nem volt, továbbá bemutató, illetve próbajárműként nem
használták.
Az úszólétesítménynek az alábbi minimum tulajdonsággokkal kell rendelkeznie:
- Hosszúság Lmax = 15 – 19,99 m
- Szélesség Bmax = 5 - 7 m
- Főgépteljesítmény motoronként (propulziós berendezésenként) min: 45 max: 90 kW
- főüzemi meghajtása elektromos hajómotorokkal történjen
- Propulziós hajtóművek száma: min. 2 db.
- Befogadóképesség: min. 80 fő +személyzet (max. 3 fő).
- Alumínium szerkezetű, könnyű felépítésű katamarán hajó hegesztett kivitelben
- Üzemi hőmérséklet-tartomány -10 és +50 ºC
- „Holtvízi” maximális sebesség igény teljes utaslétszámmal, felszereléssel és feltöltött készletekkel: min. 17 km/h.
- Hatótáv: (üzemidő tisztán elektromos meghajtással, balatoni körülmények figyelembevételével (szél, hullám):
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- folyamatos 10 km/h sebességgel min. 6 üzemóra,
- folyamatos 14 km/h sebességgel min. 2 üzemóra,
- maximális, 17 km/h sebességgel min. 1 üzemóra.
Az úszólétesítménynek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel:
- a 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet előírásainak,
- a 17/2002. (III.7.) KöViM rendelet 5. sz. melléklete alapján a 2. számú hajózási zónába tartozó vízi út feltételeinek,
- 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet (Hajózási szabályzat, továbbiakban HSZ) vonatkozó előírásainak.
Egyéb feladatok:
- jóváhagyási tervdokumentáció készítése
- hatósági engedélyezési és jóváhagyatási eljárások lebonyolítása, ügyintézése,
- hajó üzembe helyezése, magyar lobogó alatti lajstomozása
- oktatás: vízen, a jármű működése közben min. 8 órában max 8 főnek.
- Az úszólétesítményhez a teljes jóváhagyási dokumentációt szállítani kell kettő példányban
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 igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Többlet jótállás időtartama (12 hónap felett min. 0 max. 36 hónap) 5
2 3. Előteljesítés vállalt ideje (naptári nap)(min 0 nap, max 90 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/13 (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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kieg. a II.2.5. ponthoz: az árkritérium megnevezése: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Kieg. a II.2.7 ponthoz: A teljesítés kezdő időpontja táj. jellegű, az ténylegesen a szerződés hatálybalépése. A
teljesítési tényleges véghatárideje: az előteljesítés vállalt idejével csökken/het, így a II.2.7.-táj jellegű
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik
vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint
kell az EEKD-t benyújtani.
Az 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) bek szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy
esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a
figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. , valamint a Kbt. 65.§ (11a)-bek.re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.
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A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek
külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott
esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (személyszállító kishajó és/vagy szolgálati célú kishajó és/vagy
személyhajó értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében
foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében
az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés
tárgyából (személyszállító kishajó és/vagy szolgálati célú kishajó és/vagy személyhajó értékesítése)
származó nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összességében nem éri el a nettó 250 000 000 forintot.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

159

Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek – adott
esetben kapacitást nyújtó szervezetnek – az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108
hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb referenciáit (új alumínium szerkezetű
katamarán értékesítésére) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú nyilatkozat/igazolás benyújtásával.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza
legalább az alábbi adatokat:
-a szerződés tárgya (új alumínium szerkezetű katamarán értékesítése) oly módon, hogy az előírt
alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
- a szerződés mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható
legyen
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap/nap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége
(telefon és/vagy email cím)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi
adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak,
akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 24. § (1) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3)
bekezdésére.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely
szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljesülése;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
-az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hó bontásban szükséges rögzíteni,
- csatolandó dokumentum a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban az előírásoknak megfelelően
és szerződésszerűen teljesített összesen legalább 1 db, összesen legalább 50 fő szállítására alkalmas, új
építésű alumínium szerkezetű katamarán értékesítésére vonatkozó referenciával, amely magába foglalta,
az úszólétesítmény hatósági engedélyezési, jóváhagyatási és lajstromozási eljárások lebonyolítását,
ügyintézését.
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Új építésűnek minősül az a hajó, amely üzembe helyezve és lajstromozva, sem Magyarországon, sem
pedig külföldön, sem egészben, sem alkatrészeiben nem volt, továbbá bemutató, illetve próbajárműként
nem használták.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb 1 db
szerződéssel igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt személyi állománnyal:
- legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36
hónap szakmai tapasztalattal alumínium szerkezetű személyszállító kishajó és/vagy szolgálati célú kishajó
és/vagy személyhajó építése területén;
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben
alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- Késedelmi kötbér: a késedelem minden megkezdett napja után a nettó ellenszolgáltatás 1 %/naptári nap, max.
20%
- Meghiúsulási kötbér teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a
- Hibás teljesítési kötbér: póthatáridő eredménytelen eltelte és a hiba és hiánymentes teljesítés közötti
időtartamra a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbér alkalmazandó.
- Jótállás (időtartama: minimum 12 hónap)
- Többlet jótállás (időtartama: a minimum 12 hónapon felüli többlet megajánlás szerint)
- Előleg-visszafizetési biztosíték: a Szerződés szerinti teljes ellenérték 5%-a
- Teljesítési biztosíték: a Szerződés szerinti teljes ellenérték 5%-a
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.
Ajánlatkérő előleget biztosít. Mértéke: teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a, amely a számlákból arányosan
(egyenlő arányban) kerül elszámolásra.
A nyertes ajánlattevő az igazolt teljesítést követően jogosult 2 db részszámlát
(1. Közlekedési Hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala / Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály) által
jóváhagyott tervek esetén – 20%
2. Közlekedési Hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala / Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály) által
kiállított Hajóvizsgálati jegyzőkönyv (amelyben szerepel, hogy a hajó vízre tehető) rendelkezésre állása esetén –
50 %)
és 1 db végszámlát (30% mértékben) benyújtani, az esetleges előlegszámlán túl.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ az irányadó. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési
feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A Kbt. 27/A. § szerinti elektromos számla elfogadott AK. részére.
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Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
-a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
-a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
-Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
-Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2022/10/17 (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: 2022/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet 15. §, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlattevő részajánlatot nem tehet, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat
egyetlen műszaki egységet alkot, azaz egy hajót kell szállítania nyertes ajánlattevőnek, amelynél fogva
sem gazdaságilag, sem műszakilag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása.
1.) Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték
az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése
tartalmazza.
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt.
65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi
nyilatkozatokat kell benyújtania:
- felolvasólap
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;
- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
- AT tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges
nyilatkozatot tekintetében is;
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat bemutatott szakemberről
-ESPD (AT és a kap. rendelkezésre bocsátó szervezetek)
KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:
- 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 hatályba
lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásába
A Kbt.69. § (4) bek szerinti felhíváskor:
- Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
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- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja; (EKR űrlap)
-Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja; (EKR űrlap)
- Alkalmasság igazolása
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az
adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata is benyújtható.
4.) AK biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart.
5.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá
az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
6.) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
7.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
8.)AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
10.) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint
biztosítja. Az Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben,
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
11.) Eljáró FAKSZ: dr. Kuczora Gergely (Lajstromszám: 01071)
12.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás
közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a
Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével
és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr gov.hu/portal/kezdolap és a https://
ujvilag.hu oldalon.
13.) A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül
lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül van
lehetőség.
14.) Az ajánlat részeként csatolandó az úszólétesítményről a 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet szerint
„Általános elrendezési rajz” (hajót három nézetben) és részletes Műszaki leírás, amelyből kétséget kizáróan
megállapítható, hogy a megajánlott eszköz mindenben megfelel a műszaki minimumkövetelményeknek.
15.) Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötéskor rendelkeznie kell érvényes és hatályos
Környezetvédelmi Működési Engedéllyel - Hajóépítésre vonatkozóan.
16.) AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
17.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevőknek be kell
nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve
a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
18.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 A módszer mellyel AK megadja a pontszámokat: az 1. értékelési részszempont esetében a KH
Útmutató (KÉ 2020. évi 60.; 2020.03.25.) VI.1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás
módszere, a 2. ÉS 3. értékelési részszempont esetében az Útmutató VI.1.m.A.1.ab) pontja szerinti egyenes
arányosítás.
19.) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
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20.) A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., v.mint
annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
VI.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:
2022/09/16 (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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Kaposvári Tankerületi Központ (19955/2022)
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: Kaposvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835176214
Postai cím: Szántó Utca 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajai Csilla
Telefon: +36 82795214
E-mail: csilla.vajai@kk.gov.hu
Fax: +36 82511939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kaposvar
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kaposvar
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/EKR001364022022/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/EKR001364022022/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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezői munkák EFOP-4.1.6-16-2017-00023
Hivatkozási szám: EKR001364022022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezői munkák kettő közbeszerzési részben a következőek szerint:
1. közbeszerzési rész: Kivitelezési munkák Barcson
Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7570 Barcs, Széchényi u. 2.;hrsz.:
359/3) felújítása és bővítése, gépészeti, elektronikai felújítása, energetikai korszerűsítése, projektszintű
akadálymentesítése.
Felújítással érintett nettó alapterület: 120,16 nm.
Bővítéssel érintett nettó alapterület: 90,85 nm.
2. közbeszerzési rész: Kivitelezési munkák Nagyatádon
Éltes Mátyás Általános Iskola (7500 Nagyatád, Gyár u. 42./Petőfi u. 51/a (hrsz.: 1626) meglévő épületének részleges
felújítása, energetikai korszerűsítése, gépészeti és elektronikai korszerűsítése, részleges akadálymentesítés,
beépített bútorok beszerelése.
Felújítással érintett terület: 672,18 nm.
A 1.-2. közbeszerzési részek részletes feladatait a KD 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 az AK 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, AK az egyenértékűséget az általa a műszaki
leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja. AT feladata
az egyenértékűség bizonyítása.
Valamennyi rész:
FAKSZ: Dr. Csók Balázs 00862, Dr. Csók István Áron OO118, Dr. Bábosik Roland Ottó O1011.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD).
Az „alk. min. követelmény” és „alk. min. köv.” rövidítés jelentése: alkalmassági minimumkövetelmény.
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: Kivitelezési munkák Barcson
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45262800-9
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Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7570 Barcs, Széchenyi I. utca 2., 359. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7570 Barcs, Széchényi u. 2.;hrsz.:
359/3) felújítása és bővítése, gépészeti, elektronikai felújítása, energetikai korszerűsítése, projektszintű
akadálymentesítése.
Felújítással érintett nettó alapterület: 120,16 nm.
Bővítéssel érintett nettó alapterület: 90,85 nm.
Az udvari épület (részben bővítés, részben belső átalakítással) vonatkozásában az ajánlattevő feladata:
- fejlesztő termek kialakítása (3db), melyből az egyik terem mozgásfejlesztő szoba, továbbá
- akadálymentes mosdó, öltöző-zuhanyzó, váró, teakonyha, mosoda és raktár kialakítása.
Gépészet:
A gépészeti rekonstrukció során nyertes ajánlattevő feladata a meglevő gépészeti rendszerek felújítása, illetve a
bővítmény esetében a gépészeti rendszerek komplett kialakítása.
Elektromos munkák:
Az épület elektromos korszerűsitése során nyertes ajánlattevő feladata a meglevő rendszerek felújítása, illetve a
bővítmény esetében komplett kialakítás, vonatkozó szabványnak való megfeleltetése.
Akadálymentesítés:
A nyertes ajánlattevő feladata a projekt keretében teljes körű akadálymentesítést elvégezni az egész
építményben, továbbá a közterületről történő akadálymentes megközelítést biztosítani.
Energetika:
Az épület bővítése/átalakításának meg kell felelnie a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott
követelményeknek.
Az érintett épületek épületenergetikai minősége nem megfelelő, jelenlegi energia felhasználása túlzott, pazarló.
Ebből kifolyólag szükséges az épületek épületenergetikai fejlesztése, melynek hatására azok megfelelnek a 7/2006
TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek. Ennek köszönhetően az épületek energetikai működése
hatékony es takarékos lesz, csökken a primer energiafelhasználás es az UHG kibocsátás.
A felújítás során nyertes ajánlattevő feladata az épületek szerkezeteit korszerűsíteni az alábbiak szerint:
- az ajánlattevő feladatát képezi az épület homlokzatainak, és az oldalfalainak hőszigetelése.
Ennek keretében EPS hőszigetelő réteg kerül a homlokzatra és az oldalfalakra, illetve vtg XPS hőszigetelő réteg
kerül a lábazatra az energetikai méretezés szerinti rétegvastagságokban.
- az ajánlattevő feladatát képezi az épület zárófödémének hőszigetelése: a lapostető új, EPS hőszigetelő lemez
hőszigeteléssel kerül kialakításra.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
***
A felhívás II.2.5) pontjához:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
A pontszámítás módszere:
1. ért. szempontnál [Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)]: fordított arányosítás,
2. ért. szempont 2.1-2.3. alszempontjainál: arányosítás,
módszerét alkalmazza AK. Részletek KD-ben.
Kbt.77.§(1) bek. alapján:
2.1.-2.3. értékelési alszempontok legkedvezőbb szintje 48 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok XIII. fejezet.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

169

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M2.1. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min.
köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-48 hónap) 10
2 2.2. M2.2. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai
többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-48 hónap) 10
3 2.3. M2.3. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli, szakmai
többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-48 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
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-4.1.6-16-2017-00023
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában a szerződés időtartamaként feltüntetett 150 munkanap alatt AK 150 naptári
napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési munkák Nagyatádon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8
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További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7500 Nagyatád, Gyár u. 42. / Petőfi u. 51/a hrsz: 1626
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Éltes Mátyás Általános Iskola (7500 Nagyatád, Gyár u. 42./Petőfi u. 51/a (hrsz.: 1626) meglévő épületének részleges
felújítása, energetikai korszerűsítése, gépészeti és elektronikai korszerűsítése, részleges akadálymentesítés,
beépített bútorok beszerelése.
Felújítással érintett terület: 672,18 nm.
Tervezési Program, Tervezett Állapot:
Az iskola a fejlesztést az épület földszintjén kívánja megvalósítani, a meglévő tantermekben, illetve azok
szükségszerű átalakításával. Ehhez a megfelelő vizesblokk kialakítása (akadálymentes mosdó és fürdető), illetve az
épület akadálymentes megközelítése is szükséges.
Így meglévő intézmény átalakításával megvalósítandó egységek:
- egyéni fejlesztő szoba
- mozgásfejlesztő szoba
- látásfejlesztő szoba
- óvodai fejlesztő szoba
- terápiás fejlesztő termek
- akadálymentes mosdó és fürdető
A fejlesztés az épület földszintjén lévő bal és jobb oldali szárnyakban valósul meg. A fejlesztő és terápiás termek
a meglévő tantermek helyén kerülnek kialakításra. A termekhez a megfelelő nyílászárókat (ajtókat) biztosítani
(cserélni és a megfelelő méretűeket elhelyezni) szükséges.
A bal oldali szárnyban az óvodai foglalkozáshoz - a szükségszerű elkülönítés lehetőségét megadva – a folyosó
végén öltöző helyiséget szükséges kialakítani. Ezzel az udvari tartózkodáshoz lévő kijutás is biztosítva lesz, az
óvoda és az iskola funkció ezáltal elhatárolhatóvá válik.
A bal oldali szárnyban egy mozgásfejlesztő és egy SHF fejlesztő terem kerül kialakításra a meglévő tantermek
helyén.
A jobb oldali szárnyban a két nagy teremben további fejlesztő terápiás termeket szükséges kialakítani (meglévő
korszerűsítése, valamint kiegészítő fejlesztő terem kialakítása). A kisebb méretű, egyéni fejlesztő szoba szintén
korszerűsítésre kerül.
A meglévő porta ketté lesz választva porta, illetve akadálymentes mosdó helyiségekre. A bejárati előtérből balra
kerülne kialakításra a látásfejlesztő szoba, megfelelő sötétítési eszközök beépítésével. A leány mosdó helyén kerül
kialakításra az óvodai mosdó. Az új leány mosdót az aulából szüksége leválasztani.
Az oldalszárnyban lévő egészségügyi szoba szintén felújításra és korszerűsítésre kerül.
A termekhez vezető folyosók burkolata szintén felújításra kerül.
A zsibongó oldalán, a Petőfi utca felől a meglévő rámpa pihenő/forduló és a bejárat átalakításra kerül úgy, hogy az
megfeleljen az akadálymentességi szempontoknak.
A gépészeti rekonstrukció során nyertes ajánlattevő feladata a meglévő gépészeti rendszerek felújítása, illetve a
bővítmény esetében a gépészeti rendszerek komplett kialakítása.
Az épület elektromos korszerűsitése során nyertes ajánlattevő feladata a meglevő rendszerek felújítása, illetve a
bővítmény esetében komplett kialakítás, vonatkozó szabványnak való megfeleltetése.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
***
A felhívás II.2.5) pontjához:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
A pontszámítás módszere:
1. ért. szempontnál [Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)]: fordított arányosítás,
2. ért. szempont 2.1-2.3. alszempontjainál: arányosítás,
módszerét alkalmazza AK. Részletek KD-ben.
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Kbt.77.§(1) bek.alapján:
2.1.-2.3. értékelési alszempontok legkedvezőbb szintje 48 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok XIII. fejezet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M2.1. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min.
köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-48 hónap) 10
2 2.2. M2.2. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai
többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-48 hónap) 10
3 2.3. M2.3. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli, szakmai
többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-48 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
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-4.1.6-16-2017-00023
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában a szerződés időtartamaként feltüntetett 150 munkanap alatt AK 150 naptári
napot ért.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazalásában olyan gazdasági szereplő, aki
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az
ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg
köteles benyújtani.
1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Kr. 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá
eső AVt.
Kr.3.§ (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.
2) Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4) bek alapján a III.
Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági
szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
előírt követelményeknek.
A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az ajánlati
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének
bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja esetében a Kr. 8. § ic) és 10. § (1) bek. gc) pontja szerint az ATnek nyilatkozni kell 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. Amennyiben van ilyen szervezet, úgy az ajánlattevőnek azt nyilatkozatában szükséges
megneveznie (cégnév, székhely), továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások
hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (4), (5) és (7)-(8) bek.-ben, 6. §, 13. §-ban, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
B) Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
SZ1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szerepelő az Étv.
(1997. évi LXXVIII. tv) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai
kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
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esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti
ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.Kr. 21. § (1)-(2) bek.).
1) Előzetes igazolás
SZ1.
ATnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel.
AK e körben elfogadja a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz
az EEKD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további
részeket nem.
Kapacitás igénybevétele esetén irányadó a Kr.3.§(3)bek.
Alkalmasság előzetes igazolásának és igazolásának módja részletesen a KD X. fejezete szerint.
2) Igazolás:
SZ1.
Kr. 1.§ (2) bek. alapján AK által a Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján alkalmassági követelményekre
vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek Kr. 26. § (2) bek. megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és 322/2015. Kr. 21. §(1) bek. alapján meghatározott
alkalmassági követelménynek:
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK
ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján,
— Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Alk.igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.
AK felhívja figyelmet Kr. 1.§ (4)-(5), (7)-(8) bek.-ben és a 322/2015.Kr.21.§ (2) bek.-ben foglaltakra.
C) Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában: az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalom
*** Folytatás az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
M1. és M2.
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
A Kbt. 67. § (1) bek. és Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD
benyújtásával. Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: „Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a
Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§ (3) bek.
Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt
alkalmassági követelményeknek, irányadó a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók
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a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel
meg.
Kr.3.§ (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolása:
M1.
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Kr. 1.§(2) bek. alapján AK által Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21. § (2) bek. és 22.§-ának megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az
alábbiak szerint.
Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 évben belül megkezdett, az ajánlati felhívás
III.1.3.) M1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő, legjelentősebb építési
beruházásaira vonatkozó igazolást a Kr. 22. § (3) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:
— építési beruházás tárgya és teljesítés mennyisége (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont - év/hónap/nap megjelölésével),
— teljesítés helye (A teljesítés helyszínét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület, házszám,
vagy helyiség, helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a
beruházás helye jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti,
egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, továbbá
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, és a referencia igazolás
kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban szerepelnie
kell az egyes AT-k által teljesített munkák mennyiségének. Ha a nyertes AT által közös AT-ként teljesített
építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:
— nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák
elkülönítésével, továbbá
— az igazolást benyújtó AT által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő felhívja AT-k figyelmét, a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, 21/A.§-ra és a 22. § (4) és (5) bek.-re.
Alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9) és (11)-(12) bek., Kr. 1.§ (7)-(8) bek.-ben,
valamint Kbt. 69.§ (11a) bek-ben foglaltak.
M2.
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
AK felhívja a figyelmet Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó fordulatára, az érintett alkalmassági
minimumkövetelmény és értékelési szempont: III.1.3) M2.1.-M2.3. és a II.2.5) 2.1-2.3. ért. alszempont.
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás III.1.3) M2. pontban meghatározott M2.1.-M2.3. szakemberek esetében
a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján az M2.1.M2.3. pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló:
A) Ajánlattevői (közös ajánlattevői) EKR nyilatkozatot, amely tartalmazza
— az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményt előíró pontjának a számát,
illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,
— a szakemberek nevét,
— az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
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— az adott szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember
munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe
bevonásra.
B) ajánlattevői (közös ajánlattevői) PDF nyilatkozatot arról, hogy az M2.1.- M2.3. pont vonatkozásában
megajánlott szakember (amennyiben nem rendelkezik az adott szakirányú jogosultsággal) a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára
és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel
(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia
kell.
Mindezek alátámasztására a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell:
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján
az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható
legyen [különösen:
a) releváns képzettség és megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva),
b) a tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva),
c) szakember jelenlegi munkahelyének megnevezése,
d) a szakmai tapasztalat (ellátott feladat) rövid leírása, melyből kiderül beruházás tárgya és helye.
A beruházás helyszínét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület, házszám, vagy helyiség,
helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helye
jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a
beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges.]
*** Folytatás az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. közbeszerzési rész:
M1.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 évben megkezdett épület építésére és/
vagy épület felújítására és/vagy épület bővítésére vonatkozó, legfeljebb 2 db szerződés alapján teljesített,
olyan referenciá(ka)t, amelynek keretében a munkavégzéssel közvetlenül érintett nettó alapterület elérte a
legalább 150 nm-et.
2. közbeszerzési rész:
M1.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 évben megkezdett épület építésére és/
vagy épület felújítására és/vagy épület bővítésére vonatkozó, legfeljebb 2 db szerződés alapján teljesített,
olyan referenciá(ka)t, amelynek keretében a munkavégzéssel közvetlenül érintett nettó alapterület elérte a
legalább 400 nm-et.
Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) szerződést kötő másik fél által
kerülnek kiállításra a Kr. 22. § (3) bek. alapján.
„Épület” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvényben 2. § 10. pontban így meghatározott fogalom értendő.
Ugyanazon referencia bemutatható több részre történő ajánlattétel esetén.
Valamennyi közbeszerzési rész:
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői,
vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
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M2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki
vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki
vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A fenti teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelménynek megfelelő pozícióban
köteles nyertes ajánlattevő bevonni a teljesítés során.
A szakemberek között az átfedés az egyes közbeszerzési részek esetében megengedett, ha az adott
szakember megfelel az előírt követelményeknek. A szakemberek között az átfedés az egyes közbeszerzési
részeken belül is megengedett.
A fenti teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelménynek megfelelő pozícióban
köteles nyertes ajánlattevő bevonni a teljesítés során.
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is pont folytatása
Tilos közbeszerzési szerződés odaítélése az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése
szerinti esetekben.
„(1) Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3)
bekezdésének, (6) bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14.
cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/
EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a
2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési
szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések
teljesítésének folytatása a következőkkel:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy
szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával
közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik;
vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b)
pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;
ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy
szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása
— a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő
rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
— az M2.1.- M2.3. pont esetében, amennyiben az alk.min.követelményeire bemutatott szakember nem
rendelkezik az adott szakirányú jogosultsággal:
a)a szakember képzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
b)a szakember nyilatkozatát arról, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezni fog.
A szakmai tapasztalat/gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A M2.1.- M2.3. pont esetében az AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti
bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett
hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem
megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati
idő kiszámítása és megadása során.
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Amennyiben M2.1.- M2.3. pont szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott
szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható csak a névjegyzékben szereplő kamarai
nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar
Építész Kamara névjegyzékben szerepel.
Ez esetben ajánlatkérő az előírt M2.1.- M2.3. pont szerinti jogosultság meglétét Magyarországon
letelepedett szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara honlapjáról
ellenőrzi.
Ebben az esetben más igazolás benyújtása a képzettség és a tapasztalati idő tekintetében nem szükséges,
azzal, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a saját kezűleg aláírt
önéletrajzában kell megadnia:
- kamarai nyilvántartási számát,
- a képzettség és a jogosultság megszerzésének időpontját (év-hó),
- a szakember jelenlegi munkahelyét.
M2.1)- M2.3) pont szerinti szakember vonatkozásában nyertes ajánlattevőnek az előírt jogosultsággal
való rendelkezést legkésőbb a szerződéskötésig igazolnia kell, melynek elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia
kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés.
Forrás: Európai uniós támogatás: Projekt azonosítója: EFOP-4.1.6-16-2017-00023
A támogatási intenzitása: 100,000000 %.
A finanszírozás módja: Szállítói finanszírozás
Előleg: AT jogosult a Kbt.135.§ (9) bek. alapján a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 119. § szerinti mértékű 30% szállítói
előleg igénylésére. Az előleg elszámolására Nyertes AT a 2000. évi C. törvény, a 2007. évi CXXVII. törvény, és a
272/2014. (XI.5.) Korm. r. és szerződéstervezet rendelkezései szerint jogosult.
272/2014. (XI.5.) Korm. r. előírásai (pl. 118/A.§(2a)bek.)., a Kbt. 27/A. § és Kbt.135. § (1), (3)-(6) bek. irányadóak.
A számlák ellenértékét AK – amennyiben AV nem kerül bevonásra - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint
átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a Nyertes AT AV-t vesz igénybe, - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek.-ben foglaltakra
szerint alakul.
Fizetési feltételek része a 322/2015. (X.30.) Korm. r. rendelkezései, különösen 32. §, 32/A. §, 32. § (3) bek., valamint
272/2014. (XI.5.) Korm. r. speciális szabályai.
AK részszámlázásra (egy előlegszámla, 3 részszámla, egy végszámla) a szerződéstervezetben meghatározottak
szerint biztosít lehetőséget.
A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF. A számlákat teljesítésigazolás alapján,
magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok
rendelkezései irányadóak. ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályai
irányadók.
Részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
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Valamennyi rész tekintetében:
Nyertes AT a Ptk. 6:186. § alapján az alábbi, szerződéstervezetben meghatározott késedelmi, hibás
teljesítési, meghiúsulási kötbér vállalására köteles:
Késedelmi kötbér mértéke: 1%/naptári nap, alapja: a nettó Vállalkozói Díj, max. mértéke: 30 napi tételnek
megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: nettó Vállalkozói Díj 10 %-a. Ptk. 6:187. § (2) bek. irányadó.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljesítéssel nem érintett tevékenység ellenértékének 30%-a.
Jótállás: a 181/2003. (XI.5.) Korm. r. 3. és 4. sz. mellékletében meghatározott épületelemekre a jótállás
időtartama a jogszabály szerint meghatározott időtartam.
Az Ajánlatkérő a Korm. r. 3. és 4. sz. mellékletében nem szereplő tárgyakra (épületelemek) egységesen 36
hónap kötelező jótállási időtartamot ír elő.
Jótállás kezdete: sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjának napja.
Kötbér és jótállás szabályait részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Közbeszerzési részenként külön-külön:
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r.
26. §-a szerint az ATként szerződő fél köteles legkésőbb az építési munkaterület átadásának időpontjáig
(szerződéstervezet IV.3.1. pont) építés-kivitelezésre is kiterjedő all risk típusú (C.A.R.) felelősségbiztosítási
szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra az alábbiak szerint:
1. közbeszerzési rész esetében: legalább 20.000.000.,- Ft/kár és legalább 100.000.000 Ft/év mértékű,
2. közbeszerzési rész esetében: legalább 15.000.000.,- Ft/kár és legalább 80.000.000 Ft/év mértékű,
all risk (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás.
Nyertes AT kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen az előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosítással.
Ezen előírásban foglalt feladatok nem teljesítése az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül
a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. Nyertes AT kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen az
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással.
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
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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: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (EKR.r. 15. § (2) bekezdés) további
előírások lsd. a Kbt. 68. §.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így
a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való
ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR
működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján a Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi http://
ujvilag.gov.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem
nyújt.
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3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum
egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3) bek.)
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus
űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni.
5. Ajánlatba csatolni kell különösen:
a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT:
(1. Felolvasólap,
2. Nyilatkozat az alábbiakról:
— Kbt. 66. § (2) bek.,
— Kbt. 62. § (1) bek. k) kb),
— Kbt. 62. § (1) bek. k) kc),
— Kbt. 67. § (4) bek.,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá
változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat;
— Kbt. 65.§ (7) bek.,
— üzleti titokról
— bemutatott szakemberekről)
b) ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25.§ (3)-(4) bek. vonatkozásában,
c) ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, azalkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti
jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. KD.
d) amennyiben az AT a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
e) ajánlattevő nyilatkozata és szakember önéletrajza a III.1.3) M2.1.-M.2.3. szerinti alkalmassági
minimumkövetelményre és a 2.1.-2.3. értékelési szempontra vonatkozóan
f) szakmai ajánlatként, az AT cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot (árazott költségvetést).
g) nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében.
h) nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
6. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
9. AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
10. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
12. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
13. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
14. AK a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti:
hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14
óráig terjedő időintervallum.
15. Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását
16. AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
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17. Jelen ajánlati felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az
alábbi pontok esetében: III.1.1) és III.1.3) pont.
18. Helyszíni bejárás:
1.rész: 2022.10.05.-én 10 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 7570 Barcs,
Széchenyi I. utca 2.,
2.rész: 2022.10.05.-én 12 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 7500
Nagyatád, Gyár u. 42./Petőfi u. 51/a
Kérjük, hogy egy gazdasági szereplő 1 fővel jelenjen meg a helyszíni bejáráson. A létszámtól függően AK –
a hatályos veszélyhelyzeti szabályokra tekintettel - egy vagy több csoport indításával tartja meg a bejárást.
A helyszíni bejárás során az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a gazdasági
szereplők kérdéseire Ajánlatkérő nem válaszol, azokat a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre vonatkozó
szabályok szerint tehetik fel a gazdasági szereplők, és azok az ott írtak szerint kerülnek megválaszolásra.
Amennyiben a helyszíni bejárás napján irányadó járványügyi szabályozás azt nem teszi lehetővé, AK a
helyszíni bejárást nem tartja meg, melyről tájékoztatja a gazdasági szereplőket az EKR-en keresztül.
19. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg (feltételes közbeszerzés).
Az Ajánlatkérő felhívja AT figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja az alábbi
pénzügyi feltétel bekövetkezése esetében.
Az ajánlatkérő támogatásra irányuló (fedezet kiegészítésre vonatkozó) igényt fog benyújtani, amennyiben
a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja a nyertes ajánlattevő által megajánlott összesített nettó ajánlati
ár. Az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
AK a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján figyelmet arra, hogy a megkötendő szerződés hatálybalépésének
felfüggesztő feltételét részletesen a KD részét képező szerződéstervezet IV.1. pontja tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (20065/2022)
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: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
Telefon: +36 46512700
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001548172021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

184

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001548172021/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: önkormányzati feladatok ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE
Hivatkozási szám: EKR001548172021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AVASI KILÁTÓ ÉS KÖRNYEZETE (TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005) kivitelezése keretében:
1. rész: AVAS kilátó
2. rész: Kilátó alatti sétány
3. rész: Toronyalja utca
4. rész: Győri Nagy Lajos lépcsősor
kivitelezési munkái a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak 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 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: AVAS kilátó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45223000-6

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Belterület Hrsz 12064/23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AVAS kilátó
Az átalakítás célja, hogy az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű,
az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre.
Az elavult épületszerkezeteket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a megcélzott új esztétikai értéket
figyelembe véve kell felújítani/cserélni, szem előtt tartva a betervezett funkciók használati igényeit is.
Törekedni kell az eredeti megjelenés, felületek, anyagok, arányok megtartására, visszaállítására.
• Alagsori szint:
• Az alagsori szinten külső homlokzati felújítás, burkolatok kiegészítése, szennyezett felületek mosása. Későbbi
hasznosítás érdekében belső tisztasági festés, felületek tisztítása (51,52 m2 és 51,82 m2). Szükséges járda
szélesítés, felújítás.
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• Az ÉMÁSZ által és az Antenna Hungária által használt többi terület változatlan marad.
• Kialakítandó és meglévő területek funkciói és kimutatása:
Antenna Hungária által használt terület: 178,22 m2
Később hasznosítandó, jelenleg felújításra kerülő terület 103,34 m2
összes alapterület: 269,50 m2
meglévő kültéri angolakna 58,99m2
• Földszinti terasz: 467,66m2
• A földszint szabadtéri terasz szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására
való alkalmassá tétel.
• A jelenlegi töredezett, repedéses aszfaltburkolat felbontásra kerül. A meglévő beton aljzat felcsiszolását
követően a víz, a víznyomás, a nedvesség, a pára és azok nem kívánt hatásaiknak kitett szerkezetrészek
megfelelő szigetelése érdekében kenhető, rugalmas vízszigetelés készül, amelyre új Gránit terazzó hatású kültéri
csúszásmentes műgyanta ipari padlóburkolat kerül, összesen 467,66 m2.
• A víz, csatorna, villany csatlakozások alakítandóak ki, melyek biztosítják a rendezvényeket kiszolgáló catering
hátterek kapcsolódását.
• A padlószerkezetben védőcsövezés építendő.
• A szint akadálymentes megközelítése biztosítandó.
• Emeleti terasz 218,50 m2
• Zárt terasz- vendéglátó szint 225,56 m2
Kialakítandó és meglévő területek funkciói és kimutatása:
• fogyasztótér 204,64 m2
• szélfogó 2,95 m2
• raktár 2,05 m2
• raktár 2,05 m2
• előkészítő 6,19 m2
• személyzeti wc 2,60 m2
• férfi wc 2,27 m2
• női wc 2,81 m2
• összes alapterület: 225,56 m
A nyílászárók tokszerkezete alumínium függönyfal szerkezettel készül, fix üvegfelületekkel, belső oldalon
ragasztott biztonsági üvegezéssel. A bontandó és újonnan beépítendő függönyfal szerkezet nagysága: 136,16 m2.
Opcionális tételként AVAS felirat elhelyezése:
A kilátó előterében, a meglévő aszfalt burkolatú felület mellett, a zöldfelületben nagyméretű ’Avas’ felirat
elhelyezése, ami az ide érkezők fényképezkedő pontja lehet. A ’felirat-installáció’ a helyi arculathoz illeszkedik,
mégis modern és újszerű formavilágú, érdekes elemet alkotva a megújuló Avason. Az építmény ultra nagy
szilárdságú (UHPC) betonból kerül kialakításra, amely megfelel a tartósság, ellenálló-képesség igényeinek,
valamint lehetőséget ad az egyedi gyártmány megvalósítására.
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
• az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal IR-000145211/2021 sz. határozatban rögzített követelményeinek való megfelelés:
o A klíma kültéri egységek homlokzatról az épület körüli járda külső szélére történő áthelyezése során a
jelenlegi járdarétegződést meghaladó mélységben földmunkát, valamint a takaró bokorsorok telepítése során a
földkiemelést végezni, az ott esetleg meglévő gyökereket, csonkokat eltávolítani csak régész állandó jelenlétében,
folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett lehet.
o Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a
régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
o A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi
múzeum, azaz a miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28., tel.: 46/560-170) előzetes írásos
megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni.
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o Ha a földmunka bármely – a régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy
ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg
illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai
szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.
o A tervezett tevékenység megkezdésére irányuló bejelentést a tényleges kezdést megelőzően tíz nappal az
örökségvédelmi hatóság felé elektronikus úton meg kell tenni.
o Jelen tudomásulvétel nem terjed ki új gépészeti angol-akna és a vendéglátó szint feletti födémen új
fémlemezfedés létesítésére, valamint külső közműépítési munkák végzésére. Arra – a műszaki tartalomtól
függően – építési engedély, vagy az örökségvédelmi hatóság számára történő külön, eredményes bejelentés
alapján kerülhet sor.
o Az örökségvédelmi hatóság vizsgálata nem terjedt ki az épület átalakítással érintett részeinek, szerkezeteinek
tervezési programban rögzített rendeltetésre való megfelelésére.
• Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése
munkanemenként (Gantt).
• Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása.
A Miskolc 12064/23 hrsz.-ú ingatlanon álló Avasi kilátó épülete
Műemléki azonosító: 11574 műemléki jelentőségű terület
Régészeti azonosító: 16696, 16698 régészeti lelőhely, 16693 kiemelten védett régészeti lelőhely
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (statikai feladatokra
vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 10
2 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 10
3 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői
és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 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: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Nyertes ajánlattevő feladatát – annak ajánlatkérő megrendelése esetén – az AVAS
felirat elhelyezése is.
A kilátó előterében, a meglévő aszfalt burkolatú felület mellett, a zöldfelületben nagyméretű ’Avas’
felirat elhelyezése, ami az ide érkezők fényképezkedő pontja lehet. A ’felirat-installáció’ a helyi arculathoz
illeszkedik, mégis modern és újszerű formavilágú, érdekes elemet alkotva a megújuló Avason. Az építmény
ultra nagy szilárdságú (UHPC) betonból kerül kialakításra, amely megfelel a tartósság, ellenálló-képesség
igényeinek, valamint lehetőséget ad az egyedi gyártmány megvalósítására.
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
• az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz.
határozatában (az engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal BO-08D/ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van)
rögzített követelményeinek való megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés.
• Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése
munkanemenként (Gantt).
• Ajánlattevő feladata az esetlegesen lejáró közműegyeztetések újbóli lefolytatása.
• A lejárt szakhatósági, üzemeltetői nyilatkozatok, hatósági bejelentések meghosszabbítása, megújítása
Ajánlattevő feladata és költsége
Műemléki törzsszám: 11574 (MJT)
Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694
Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok
Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT
Régészeti lelőhely: 16701, 16702
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapban jogosult lerendelni,
egyoldalú nyilatkozattal. Amennyiben az opciós feladat lerendelésre kerül, úgy annak teljesítési határideje
megegyezik az alap kivitelezés teljesítési határidőjével.
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: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
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) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 8 hónap,
amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is.
3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a
karakterkorlátozás miatt:
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A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a
felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (statikai feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (villamossági feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
II.2.1)
Elnevezés: Kilátó alatti sétány
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45112000-5
45112441-8
45112710-5
45223500-1
45223700-3
45231300-8
45231400-9
45233160-8
45233161-5
45233252-0
45236000-0
45316100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Belterület Hrsz 12064/23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kilátó alatti, jelenleg rendezetlen, elhanyagolt zöldfelületekkel rendelkező területről - melynek a kivitelezéssel
érintett nagysága 382,6 m2-, gyönyörű kilátás nyílik a városra. Az ide tervezett pergolás sétánnyal lehetőséget
biztosítunk arra, hogy az ide érkezők kellemes környezetben, lugassal árnyékolt padokon üldögélve, vagy sétálva
gyönyörködhessenek ebben a kilátásban. A tervezett fa szerkezetű pergola a kilátóhoz illeszkedő, ugyanakkor
modernebb formavilágú. A tervezett pergola 15x15 cm-es keresztmetszetű vörösfenyő gerenda oszlopokkal
és szelemenekkel, 10x15 cm méretű lamellasorral készül 4,6m3 anyagszükséglettel. Tartó oszlopai 30x50 cm
alapterületű, 80 cm mélyen alapozott beton pontalapokba befogott acél talpszerelvényen állnak. A talpszerelvény
kereskedelmi forgalomban kapható termék, de egyedileg is előállítható hegesztett szerkezet. Utóbbi esetben a
korrózióvédelmet tűzihorganyzással kell biztosítani. A szerelvény sarokmerev kapcsolatot kell, hogy biztosítson.
A merev befogás érdekében a pontalap felső részét vasalással kell megerősíteni. Az oszlopok és a lamellák között
egymástól 30 cm távolságban elhelyezett 392 fm acél sodronyok biztosítják a japán lonc pergolaszerkezetre
kapaszkodását. A pergola oszlopai beton pontalapokra rögzítettek. A fa szerkezet csiszolt, lazúrral kezelt. A kilátó
térszín alatti, műszaki helységek körüli út/sétány szórt burkolatú, melynek területnagysága 185 m2. A körút és
Mendikás út csatlakozásánál régi, terméskőből épült lépcső található, rendkívül rossz állapotban. Elbontása után
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új szerkezet építése szükséges, mely a körút nyomvonalán öt, közel azonos geometriájú 1. sz. lépcső 8x15 cm,
2. sz. lépcső, 8x15 cm, 3. sz. lépcső, 9x15 cm, 4. sz lépcső, 5x15 cm és az 5. sz. lépcső, 6x15 cm fellépővel, 2,15 m
szélességgel készül. A lépcsők kétoldali sávalapra terhelnek, melyek alapozási síkja a fagyhatár alatt van. Alap
szélessége 40 cm. A lépcsőlemez vasbeton szerkezet, alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm kavicságyazat készül. Az
avasi kilátó alatti lugasos körsétány vízáteresztő, stabilizált szórt zúzalék burkolatot kap 185 m2 területen, 171
fm acél szegély lehatárolással. A körsétány mellett 9 db alacsony fénypontmagasságú ún. pollerlámpák kerülnek
elhelyezésre. A terület bútorozása, berendezései 7db pad, 3db hulladékgyűjtők és 1db információs oszlop. A
sétány mentén 430 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre.
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
• az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az
engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/
ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való
megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés.
• Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése
munkanemenként (Gantt).
• Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása.
Műemléki törzsszám: 11574 (MJT)
Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694
Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok
Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT
Régészeti lelőhely: 16701, 16702
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (csapadékvíz elvezetési
feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db
projekt) 10
2 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 10
3 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/
vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 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:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 175
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: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
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) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári
nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is.
3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a
karakterkorlátozás miatt:
A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a
felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez. feladatokra vonatk. projektvezetői és/
vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy
műszaki vez.helyettesi)(0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
II.2.1)
Elnevezés: Toronyalja utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45112000-5
45112441-8
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45112710-5
45223500-1
45223700-3
45231300-8
45231400-9
45233160-8
45233161-5
45233252-0
45236000-0
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Belterület Hrsz 2405, 2406, 2507, 2411, 8533, 8534.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Toronyalja utca teljes hosszában szükséges a nagykockakő burkolat felszedése és újrarakása a meglévő
kövek felhasználásával 400 m2 területen, a jelenlegi aszfalt burkolatú szakaszokat is elbontva és kockakő
burkolatra cserélve. Az útfelület rézsű felőli oldalán tervezett vápa habarcsba rakott kiskockakőből készül, 50
cm-es szélességgel. Ugyancsak kiskockakő sáv készül a homlokzat mellett haladó szakaszokon, a homlokzat
ugrásainak kiegyenlítésére. A kockakő burkolatok mindenütt hasított 257,9 fm andezit szegéllyel készülnek. A
Toronyalja utcán, a homlokzatok, kerítések kiugrásait az azok mellett elhelyezett 30-50 cm széles kiskockakő
sáv veszi fel. A Toronyalja utca mentén helyezünk ki korlátokat 139,1 fm hosszban. A K3 típusú korlát 20x20x40
cm beton alappal rögzített oszlopokhoz csavarozott, kétféle korlátmezővel, ritkás rácsozatú korlátelemekkel
készül az úttest lehatárolására. A korlát vonalvezetésébe kerülnek a 7 db Avas típusú közvilágítási lámpaoszlopok,
energiatakarékos LED világítótestekkel. A terület bútorozása, berendezései 2db hulladékgyűjtők és 1db
információs oszlop. Az utca mentén 457 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre. A kivitelezéssel
érintett 382,3 m2 nagyságú terület környezetrendezése, gyepnyesése szükséges, a hulladékelszállítással együtt.
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
• az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az
engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/
ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való
megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés.
• Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése
munkanemenként (Gantt).
• Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása.
Műemléki törzsszám: 11574 (MJT)
Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694
Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok
Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT
Régészeti lelőhely: 16701, 16702
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
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A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (csapadékvíz elvezetési
feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db
projekt) 10
2 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 10
3 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/
vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy..) (0-5 db projekt) 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 175
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: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
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) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári
nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is.
3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a
karakterkorlátozás miatt:
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A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a
felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez.feladatokra vonatk. projektvezetői és/
vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy
műszaki vez.helyettesi)(0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
II.2.1)
Elnevezés: Győri Nagy Lajos lépcsősor
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45112000-5
45112441-8
45112710-5
45223500-1
45223700-3
45231300-8
45231400-9
45233160-8
45233161-5
45233252-0
45236000-0
45316100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Belterület Hrsz: 8534, 12323.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Palóczy emlékmű és Bortanya közötti szakasz (Palóczy emlékmű körül és Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin)
a lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, nagyrészt jó állapotban van. A korlátot tartó oszlopok homokkő
burkolattal és homokkő tömbökből felfalazva készültek. A felületi hibák miatt javítandó, kőpótlással, cserével,
faragással és újra elhelyezéssel. A Palóczy emlékmű körüli kockakő 65 m2, a Palóczy emlékmű körüli és Győri
Nagy Lajos lépcsősor pihenőin homokkő 35 m2 a helyreállítással érintett felület. A Palóczy emlékmű körül a
domboldali lejtő felső élén és a lépcsősort a domboldali lejtőtől elválasztó mellvéd – támfal anyaga és geometriái
megfelelő, csak felújítást igényel. Ez a kőburkolat felületi tisztítását és a cementhabarcs fúgázás javítását 28 m2
felületen és a helyenként kilazult kőelemek visszaépítésétjelenti 4m2 felületen. Tartószerkezeti beavatkozásra
nincs szükség. Emlékmű környezetében tömbkő lépcső vezet a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor irányában. A
lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, rossz állapotban van. Bontása és újra építése kőpótlással 40 m2
felületen, a lépcső elemek alatt betonlemez és ágyazat kialakítása szükséges. A lépcsősor melletti műkő pad
felújítást igényel. Ez a kő-műkő 12 m2 felület tisztítását és az illesztési hézagok cementhabarcs fúgázásának
javítását jelenti. A szerkezet teherbírása láthatóan megfelelő. Általános felújításon kívül szerkezeti beavatkozást
nem igényel. A kétoldali támfal láthatóan túl közel van a műkő padhoz, ezért bontásuk és átépítésük szükséges.
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Javasoljuk az oldalsó falak helyzetét a padtól 50 cm távolságra felvenni. A falszakaszok alá -1,0 m alapsíkkal, 40
cm szélességgel beton sávalapot kell építeni. Erre építhető a terméskő támfal (5m3), melynek geometriája a
meglévővel azonos. Támfal felső síkjára 8 cm vastag kőlap lefedést kell beépíteni. Palóczy emlékmű közvetlen
környezetében a beton burkolat, nagyméretű lapok helyreállítása 18 m2 felületen (felbontás, tisztítás, újrarakás
– sérült darabok cseréje) javasolt. Általános felújításon kívül tartószerkezeti beavatkozást nem igényel. Palóczy
emlékmű és Bortanya közötti szakasz: a lépcső homokkő anyagú tömbkövekből épült, nagyrészt jó állapotban
van. A korlátot tartó oszlopok homokkő burkolattal és homokkő tömbökből felfalazva készültek. A felületi
hibák miatt javítandó 110 m2 fugázással, kőpótlással, cserével, faragással és újra elhelyezéssel 12 m2 felületen.
Tartószerkezeti beavatkozásra nincs szükség. Az érintett területen 11 db TUS Avas típusú kandeláber, 3db támlás
pad, 2 db hulladékgyűjtő és 1db információs oszlop kerül elhelyezésre. 8db Szoliter cserje, 76 db középmagas
cserje és 687 db alacsony és talajtakaró cserjék kerülnek kiültetésre.
Nyertes Ajánlattevő további feladatát képezi:
• az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal örökségvédelmi engedélyezési eljárásban hozott BO-08D/ÉH/1027-3/2018 sz. határozatában (az
engedély meghosszabbítása folyamatban van) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08D/
ÉH/1026-2/2018 sz. végzésben (a bejelentés megújítása folyamatban van) rögzített követelményeinek való
megfelelés rögzített követelményeinek való megfelelés.
• Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan organizációs terv, sávos ütemterv készítése
munkanemenként (Gantt).
• Ajánlattevő feladata a kivitelezés során szükséges közműegyeztetések lefolytatása.
Műemléki törzsszám: 11574 (MJT)
Régészeti azonosító: 16693, 16696, 16697, 16694
Érintett területek: 2405-2407 hrsz.-ú, a 2411 hrsz., valamint a 8533-34 hrsz.-ú közterületi ingatlanok
Műemléki törzsszám: 848 MK, 849 MK, 875MK 11574 MJT
Régészeti lelőhely: 16701, 16702
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (csapadékvíz elvezetési
feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db
projekt) 10
2 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 10
3 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/
vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy…) (0-5 db projekt) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 175
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: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005
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) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: 175 naptári
nap, amely a munkaterület átadásától számítandó és beleszámít a műszaki átadás átvétel 15 napos időtartama is.
3) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzített minőségi kritériumok tekintetében, a
karakterkorlátozás miatt:
A szakmai tapasztalatok tekintetében a helyettesi szakmai tapasztalat is elfogadásra kerül. Ennek megfelelően a
felolvasó lapon az alábbiak kerülnek rögzítésre az alábbi értékelési szempontok tekintetében:
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata(csapadékvíz elvez. feladatokra vonatk. projektvezetői és/
vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy
műszaki vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (kertépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
* Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (útépítési feladatokra vonatkozó projektvezetői és/vagy
építésvezetői és/vagy műszaki vezetői és/vagy projektvez.helyettesi és/vagy építésvez.helyettesi és/vagy műszaki
vez.helyettesi) (0-5 db projekt)
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:
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• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm.
rendelet) 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles
a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
(továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§
(1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap
formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő
benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
(a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész)
feltüntetni.
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Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
3. rész vonatkozásában:
A kivitelezése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van
lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a
Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult végszámlát benyújtani. A végszámla értéke nem haladhatja meg a szerződéses érték 50%-át.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a
számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§
(1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a
nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései
alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 5 napon belül nyertes ajánlattevő nem juttatja
el a számlát és a teljesítésiigazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla
kézhezvételének napja.
Tartalékkeret alkalmazására a 2., 3. és 4. részek esetében nem kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján egyenes ÁFA fizetési
kötelezettség áll fenn.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A §-a alkalmazandó a kifizetés során.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke: A Késedelmi Kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél
százaléka) a késedelem 1-6. (elsőtől a hatodik) naptári napjaira, a 7. (hetedik) késedelmes naptári naptól
kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék). A Késedelmi Kötbér összesített, maximális mértéke
nettó (1. rész esetében: a tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 20%-a (húsz százalék).
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás
felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A hibás
teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó, ÁFA nélkül
számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér
maximuma 20 (húsz) napi tétel.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

199

Meghiúsulási kötbér mértéke: A Meghiúsulási Kötbér alapja (1. rész esetében: a tartalékkeret nélküli) nettó
vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a (húsz százalék).
Jótállás: Kivitelezés vonatkozásában: 60 hónap, a megvalósulási dokumentáció vonatkozásában: 36 hónap.
Jólteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a
jótállási kötelezettség kezdő időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel napja). A biztosítékot a jótállási
kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III.
fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző (jelen felhívás VI.5. pontjában) 5
évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházására vonatkozóan a 321/2015. Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdésében valamint a 23. §-ban meghatározott módon és tartalommal kiállított
referenciaigazolással köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi,
az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát,
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum
követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia
elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá 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.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely
- az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
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321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész)
feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó)
- legalább 157,85 m2 alapterületű épület munkálatainak (építés és/vagy felújítás) elvégzésére és/vagy
- legalább 95 m2 függönyfal építésére és/vagy felújítására és/vagy
- legalább 350 m2 műgyanta ipari padlóburkolat készítésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciával (szerződéssel)
A referencia előírások egy vagy több szerződésből is teljesíthetők.
2. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.2 Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó) legalább
- legalább 267 m2 környezetrendezési kivitelezési munkákra vonatkozó és/vagy
- legalább 130 m2 kültéri sétány burkolat készítésre (építésére és/vagy felújítására)
vonatkozó referenciával (szerződéssel)
A referencia előírások egy vagy több szerződésből is teljesíthetők.
3. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.2 Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó)
- legalább 231 m2 környezetrendezési kivitelezési munkákra vonatkozó és/vagy
- legalább 300 m2 kültéri sétány burkolat készítésre (építésére és/vagy felújítására) és/vagy
- növénytelepítésre
vonatkozó referenciával (szerződéssel)
A referencia előírások egy vagy több szerződésből is teljesíthetők.
4. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.2 Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen (egy vagy több szerződésből származó) legalább 480 db cserje ültetésre
vonatkozó referenciával (szerződéssel)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
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Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 azonosítószámú, „Történelmi Avas turisztikai fejlesztése”
tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének
100%-a.
1. rész: Az ajánlatkérő a tartalékkeret és áfa nélküli teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget
biztosít.
2., 3., és 4. részek: a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az Ajánlatkérőhöz. Az
előleget Ajánlatkérő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül észrevételezheti, ennek hiányában az
előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Az előleg jóváhagyott összege az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Ajánlattevő köteles az
előlegről számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni.
1. rész vonatkozásában:
A kivitelezése során 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
Az 1. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 2. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 35%-át elérő megvalósult teljesítés, a
3. részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 4.
részszámla benyújtására a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig, azzal, hogy a második részszámla
esetében a számla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 20%-át, a harmadik
részszámla esetén a számla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 20%-át,
míg a negyedik részszámla esetén a számla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses
érték 25%-át.
AK az 1. rész tekintetében a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.
Amennyiben a tartalékkeret lehívására sor kerül, úgy annak értékére vonatkozóan nyertes ajánlattevő külön
számla benyújtásra jogosult annak teljesítését követően.
Amennyiben Ajánlatkérő által megrendelésre kerül az AVAS felirat opcionális tétel, úgy annak értékére
vonatkozóan nyertes ajánlattevő külön számla benyújtásra jogosult annak teljesítését követően.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő
által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát
benyújtani. A végszámla értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és áfa nélküli szerződéses érték 20%-át.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a második részszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a
számla értékét az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.
2. és 4. részek vonatkozásában:
A kivitelezése során 1 db számla van lehetőség.
A számlá benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a számlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a számlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét
az igényelt előleg értékének megfelelően köteles csökkenteni.
Folytatás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4)
valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat
alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell
lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést
ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén
keresztül küldi meg.
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó
dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát
rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember részszempontok: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott
alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet
segítségével.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján, tekintettel arra,
hogy az eljárás feltételes közbeszerzés keretében valósul meg, ajánlattevőként szerződő fél köteles
legkésőbb a szerződés hatálybalépést követően a szerződésben meghatározott időpontig érvényes felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy
meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként:
1. rész: 100 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 450 millió HUF/év.
2. rész: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 20 millió HUF/év
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3. rész: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év
4. rész: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 30 millió HUF/év
A szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül a megkötött biztosítási kötvényének eredeti
példányát be kell mutatni a Ajánlatkérő Megrendelőnek, majd a megkötött szerződés 3.sz. mellékleteként
a biztosítási kötvény másolatát át kell adni.
16) Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az ajánlatkérő támogatásra
irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy
a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeg esetleges megemelése vonatkozásában AK-nek
költségnövekményre irányuló igényt kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a töblbettámogatásra
irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében
az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltételeit részletesen a szerződéstervezet
tartalmazza.
17) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell
1. rész esetében:
„Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető és „Építési szakterület” MV-É
kategóriájú felelős műszaki vezető kategóriájú műszaki vezetővel
2., 3. és 4. részek esetében: „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető
és „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M kategóriájú műszaki vezetővel.
18) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6)
bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
18.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot (árazott költségvetés) kell benyújtania. A
Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki
igazolást.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bácsi-Bakalár Ildikó (01078)
20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek
előírásai szerint kell eljárni.
21) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
VI.4) 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

205

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:
2022/09/16 (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 Védelmi Szolgálat (19336/2022)
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 Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15722603251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muri László
Telefon: +36 302006926
E-mail: muril@nvsz.hu
Fax: +36 14753711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nvsz.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/EKR001227602022/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/EKR001227602022/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
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtató beszerzés és TÜSZ
Hivatkozási szám: EKR001227602022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30232100-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Multifunkciós nyomtatók 48 hónapos bérlése és üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Multifunkciós nyomtatók 48 hónapos bérlése és TÜSZ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30232100-5

További tárgyak:

30120000-6

Kiegészítő szójegyzék

79820000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye: Magyarország terültén, az érintett városok
felsorolását ld. a II.2.14) További információ pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgya: Multifunkciós nyomtatók 48 hónapos bérlése és üzemeltetése. Mennyisége:
I. Multifunkciós nyomtatók bérlése, és az elvárt nyomatmenedzsment supportja
Eszközök:
1. típus: Színes A3 multifunkciós eszköz: 28 db. 1 db Színes A3 eszközhöz Fax kit 1 db.
2. típus: fekete-fehér A3 multifunkciós eszköz: 17 db. 1 db fekete-fehér A3 eszközhöz Fax kit 1 db.
3. típus: fekete-fehér A4 multifunkciós eszköz: 14 db.
4. típus: színes A4 multifunkciós eszköz: 32 db.
Nyomatmenedzsment rendszer:
1. PRIMON 6.0 LARGE szerver szoftver SILVER SLA (4 év): 2 db
2. PRIMON 6.0 LARGE szerver szoftver Verziókövetés (4 év): 2 db
3. PRIMON 6.0 alszerver SILVER SLA (4 év): 2 db
4. PRIMON 6.0 alszerver Verziókövetés (4 év): 2 db
5. PRIMON eszközoldali applikáció verziókövetés (4 év): 45 db
6. Primon Profiler Kit /device: 45 db
7. Primon Rule Profiler Kit /szerver: 4 db
8. PRIMON NEO konnektor: 20 db
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Ajánlatkérő PRIMON nyomatmenedzsment rendszert használ. A bérelni kívánt eszközparknak alkalmasnak kell
lenni a PRIMON (nyomtatáskövető és vezérlő rendszer) nyomatmenedzsment rendszerhez történő illesztésre,
mely illesztés az ajánlattevő feladata, része a teljesítésnek. A központi szerverek megfelelő számú licenc-szel
rendelkezésre állnak, azokat ajánlatkérő biztosítja.
Az A3 MFP eszközöknek kompatibilisnek kell lenniük az ajánlatkérő tulajdonában lévő PRIMON kártyaolvasókkal,
képesnek kell lenniük a magyar eSZIG és eNEK kártyaolvasókkal való együttműködésre, valamint az Robotzsaru
NEO ügyviteli rendszeréhez történő interfészen keresztül történő csatlakozásra, közvetlen ügyirathoz
(ügyiratszám alapján) történő dokumentum feltöltésre.
Ajánlatkérő eSzIG és eNEK kártyaolvasó alatt az alábbi műszaki megoldást érti: A kártyaolvasó Primon 6.0
nyomatmenedzsment rendszer kompatibilis; A kártyaolvasó Primon APP működésével kompatibilis; Mifare+X és
e-Személyivel történő azonosítás, 13,56Mhz-es frekvencián működő kártyaolvasó technológia; 1,5Mbit/s átviteli
sebesség, ISO/IEC 7816 szabvány szerinti kártyákkal való megfelelőség, Secure Host Communication támogatása.
A megajánlott eszközök PRIMON kompatibilitását ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az A3 MFP eszközöknek rendelkeznie kell OpenApi és IWS platformmal az egyedi fejlesztési lehetőségek későbbi
megvalósíthatósága érdekében (pl. munkafolyamattámogatás).
Az egyes eszköz kategóriákon belül megajánlott készülékeknek azonos gyártmányúaknak, ezen belül azonos
típusúnak kell lennie. A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő megadott telephelyeire a megadott
mennyiségű eszközpark kiszállítása, első komplett beüzemelése (gép, applikáció, kártyaolvasó, hálózati beállítás),
annak dokumentálása, a csomagolás elszállítása.
A multifunkciós eszközök szállítása és üzembe helyezése a bérleti szerződés megkötését követően 2022.12.16-ig
kell megtörténjen.
Csak új gépek ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését - az ezen pontban fent felsorolt eszközök
tekintetében - új korábban használatban nem volt - első üzembe helyezésű gépek - biztosításával várja el,
azonban nyertes ajánlattevő jogosult a teljesítés megkezdésének a felgyorsítása érdekében az eszközök
szállításáig és üzembe helyezéséig, helyettesítő használt eszköz biztosításával megkezdeni a teljesítést. Ebben az
esetben a teljesítéshez leszállított és üzembe helyezett használt eszköznek meg kell felelnie a műszaki leírásban
előírt, az új nyomat előállító eszközökre vonatkozó követelményeknek. A használt eszközzel történő teljesítés
időtartama nem haladhatja meg a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapot. A helyettesítő eszközök
e pont szerinti új eszközökre történő lecserélésével járó költségeket nyertes ajánlattevőnek kell viselnie, erre
vonatkozóan Ajánlatkérő felé költségigénnyel nem élhet.
II. Üzemeltetésre vonatkozó elvárások:
Az ajánlatkérő bérleti konstrukcióval rendelkezésére bocsátott (I. pontban részletezett) eszközparkot teljeskörű
üzemeltetési szolgáltatás igénybevételével kívánja üzemeltetni 48 hónapon időtartamban. Az üzemeltetési
szolgáltatás az eszköz üzembe helyezésének napjával kezdődik.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a teljes bérelt eszköz eszközparkon túl az ajánlatkérő tulajdonában
lévő 5db Lexmark MX510 (3-6 éves), 15db Lexmark MX521 (3-6 éves), 5db Lexmark MX521 (0-3 éves) feketefehér A4 multifunkciós eszközök teljeskörű üzemeltetése, működőképességük fenntartása, hibás készülékek
dokumentált cseréje, továbbá a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzése, az üzemszerű használat
során bekövetkező meghibásodások javítása, valamint a szükséges kellékanyaggal történő ellátása.
Az A3 gépekhez a kellékanyag tartalékkészlet szükséges biztosítani, amelyért plusz költséget nem számolhat fel
nyertes ajánlattevő. A kellékanyag ellátás nem terjed ki a papírlap ellátásra.
Az elszámolás alapja a ténylegesen kinyomtatott oldalak száma.
A teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás tartalmazza az alábbi díjakat, költségeket: kiszállási díj, útiköltség; javítások,
karbantartások díját (eszköz és munkadíj); a működtetéshez, az eszközök üzemeltetéséhez szükséges eredeti
kellékanyagok árát; a másolat készítéshez és nyomtatáshoz szükséges tonerek, tartozékok és egyéb kellékanyagok
árát; az elhasznált kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésnek költségét; a
helyszínen nem javítható hibás esetén a berendezések mozgatását, szállítását (a készülékben lévő adathordozó
törlését és visszaállítását); amennyiben a készülék 48 órán belül nem állítható ismét üzembe, a hiba nem kerül
elhárításra, a szolgáltatónak kötelessége a meghibásodott készülékkel legalább azonos szolgáltatást biztosító
cserekészüléket üzembe állítani a helyszínen; amennyiben bármely készülék 3 hónapon belül 3 alkalommal

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

210

meghibásodik üzemszerű okból, a berendezést ki kell cserélni legalább azonos specifikációjú és felszereltségű
készülékre, melynek eszköz még nem volt telepítve ajánlatkérőnél.
Nyertes ajánlattevőnek folyamatosan üzemeltetnie kell olyan kommunikációs funkciót (telefon vagy email),
melyen lehetőséget biztosít 7/24 órában magyar nyelven a bejelentések fogadására. A hibabejelentéstől számított
legkésőbb 8 munkaórán belül a nyertes ajánlattevőnek meg kell kezdeni a helyszíni hibaelhárítást, kellékanyag
cserét.
Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását, valamint a felhasználó
nem rendeltetésszerű üzemeltetéséből keletkezett javítások költségét. Az ilyen jellegű javítások eseti jellegűek,
eseti költségelszámolással kezelendők. Javítására 14.500.000,- Ft + áfa, míg alkatrészekre 2.000.000,- Ft + ÁFA
keretösszeg áll Ajánlatkérő rendelkezésére.
III. PRIMON nyomtatmenedzsment verziókövetés és SLA
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a tulajdonában lévő applikáció szoftverek számának, valamint az általa jelen
beszerzési eljárásban beszerezni tervezett mennyiségű applikáció szoftverhez Verziókövetési szolgáltatást vár el.
FOLYTATÁS a II.2.14) További információ 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
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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként az ajánlattétel során megadott költségekkel legfeljebb az alábbi eszközök
hívhatók le:
A3 színes multifunkciós eszköz: 4db,
A3 színes multifunkciós eszközhöz fax kit: 8db,
A3 fekete-fehér multifunkciós eszköz: 4db,
A3 fekete-fehér multifunkciós eszközhöz fax kit: 8db,
A4 fekete-fehér multifunkciós eszköz: 4db,
A4 színes multifunkciós eszköz: 4db,
Az opciós lehívás a bérlést és a teljeskörű üzemeltetési szolgáltatást is érinti.
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Ajánlatkérő az opció lehívásának lehetőségét a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig tartja
fenn. Az opció lehívása Ajánlatkérő részéről egyoldalúan történik. Az opciós mennyiség keretjellegű,
Ajánlatkérő annak sem a kimerítésére, sem a meghatározott arányú felhasználására nem vállal
kötelezettséget, a kimerítés elmaradása vagy a felhasználás volumene kapcsán a nyertes ajánlattevő
semmilyen igényt nem jogosult támasztani Ajánlatkérővel szemben.
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. Folytatás a II.2.3) A teljesítés helye pontból: Budapest, Balassagyarmat, Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, Eger,
Győr, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunhalas, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Siófok, Sopron,
Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szigetszentmiklós, Szolnok, Szombathely, Tatbánya, Újhartyán, Veszprém,
Zalaegerszeg.
2. Folytatás a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontból:
A Verziókövetési szolgáltatást keretében Ajánlatkérő legyen jogosult a szoftverhez kapcsolódó valamennyi alverzió telepítőjének hozzáférésére, telepítésére és használatára. Erről a szerződéskötésig köteles a Primon gyártói
nyilatkozatot csatolni.
Részletes feltételek a Műszaki leírásban.
3. A legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásának indoka: ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott eszközök, illetve az azokhoz szorosan kapcsolódó és meghatározott szolgáltatási
szint felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése
alapján a AT-nek az ajánlat benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat. Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőt az eljárás
ajánlattételi szakaszának eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a
szerint, további igazolások benyújtását kéri.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles. A Kr. 15. §

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

212

(2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások
benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű
másolatban.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán
az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. §
(3) és (5) bek. alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (multifunkciós eszközök szállítása és üzemeltetése)
beszerzéseinek ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett beszerzés rövid bemutatását, a szállítás tárgya, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel
összhangban),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése
szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt
valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük,
illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett
szakmai gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy
időben több projekten is dolgozott.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A
nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD IV. rész alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) megkezdett és 3 éven belül
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(36 hónapban) befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább
65 db multifunkciós eszköz szállítására és üzemeltetésére vonatkozó referenciával. Az M1. alkalmassági
követelmény legfeljebb három szerződéssel teljesíthető azzal, hogy legalább az egyik referenciának
legalább 24 hónapos időtartamra kell kiterjednie és egyúttal legalább 32 db multifunkciós eszközre kell
vonatkoznia.
M2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik mindketten
rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel és multifunkciós eszközök üzemeltetésében szerzett
egyenként legalább 1 éves tapasztalattal. Ajánlatkérő 1 év alatt 12 hónap átfedésmentes tapasztalatot ért.
Ajánlatkérő multifunkciós eszköz alatt a normál, papír alapú nyomatok és elektronikus dokumentumok
(szkennelt) előállítására képes eszközt érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdéseit a teljesítés során
megfelelően alkalmazza.
A kifizetés pénzneme: HUF
A fizetési feltételeket, a számlázás feltételeit, valamint a szerződést megerősítő kötelmeket a Közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes finanszírozási feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződésben foglaltaknak
megfelelően.
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
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/10/20 (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: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának
(2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
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:
Részajánlat tétele nem megengedett, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás teljes körű ellátása, valamint
a zavartalan működéshez szükséges informatikai feltételek ezt nem teszik lehetővé. A bérelt eszközök
tulajdonosának szükséges üzemeltetnie és karbantartania a berendezéseit. Meghibásodás esetén jogi vitát
eredményezhet, ha egy, a tulajdonos által nem ismert vállalkozás tartaná karban annak berendezéseit.
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1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó
bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek
az EKR rendszerben.
2. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat
részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,
úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/
nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott
személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott
követelmények az EKR rend. az irányadó: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell
Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
4. A benyújtandó nyilatkozatokat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
5. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi
beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
6. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot
(űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az
ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nyilvános előzetes piaci konzultációt folytatott le,
melynek EKR azonosítószáma: EKR001081222022.
13. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
14. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII. 19.) Korm.rend. 11. § (4).
15. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő ajánlattevő általi
fordítást fogad el; tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét
vizsgálja.
16. FAKSZ: dr. Berta Kata 01387. Helyettes: dr. Novák Andrea 00769.
17. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint
(nemleges nyilatkozat is csatolandó)
18. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempontot alkalmazza. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a felolvasólapon az „Műszaki leírás 1. sz. melléklet_Árazótábla” I. fülén található „Mindösszesen
nettó ajánlati ár” sorában megadott ajánlati árat kéri megadni.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legalacsonyabb árat ajánlja meg és ajánlata érvényes. Az
ajánlati árat legfeljebb négy tizedes jegy pontossággal, pozitív számként kérjük megadni. Az „Árazó tábla”
egyes tételeinek árát is legfeljebb négy tizedes jegy pontossággal kérjük megadni. Amennyiben nem
legfeljebb négy tizedes jegy pontossággal kerülnek megadásra az egyes árak, úgy a matematikai kerekítés
szabályainak megfelelően jár el Ajánlatkérő. Ajánlattevő csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és
a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
19.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely a következőket
tartalmazza:
a) A 18. pontban hivatkozott „Árazótábla” excel és pdf. formátumban,
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b.) Nyilatkozat a megajánlott termékek műszaki megfelelőségéről (ld. „Műszaki leírás 2. sz.
melléklet_Műszaki megfelelőségi tábla”),
c.) A megajánlott eszközök gyártói adatlapja/műszaki (gyártói) dokumentációja magyar nyelven, amelyből
a műszaki megfelelőség megállapítható.
Ajánlatkérő ezen dokumentumot a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján szakmai ajánlatnak tekinti, amely
dokumentumot már az ajánlatban be kell nyújtani, annak hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után (hiánypótlás nélkül).
20. Ajánlatevőnek megajánlott eszközök PRIMON kompatibilitását igazolnia kell (a megajánlott eszköz
gyártójának/vagy gyártó magyarországi hivatalos képviseletének igazolásának benyújtásával, a KD 8.1.
alpontjában foglaltak szerint).
21. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen
szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.
22. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakat.
23. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei
szerint kell eljárni.
24. AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
25. Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő köteles teljesítési biztosítékot nyújtani az ajánlatkérő
részére. A biztosíték a szerződés teljesítésének elmaradásával, továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban
az Ajánlatkérő részéről felmerülő esetleges követelések kielégítésére szolgál. Mértéke a szerződéstervezet
5.3. pontjában meghatározott teljes nettó ellenérték 5%-a. A biztosítékot a szerződés aláírásakor kell
rendelkezésre bocsátani és a szerződés teljesítéséig kell hatályban tartani.
26. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/
DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában
foglaltaknak megfelelően.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (19874/2022)
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: 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: Budácsik Szilvia
Telefon: +36 306788721
E-mail: budacsik.szilvia@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nisz.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/EKR000893002022/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/EKR000893002022/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: elektr. közig. info. és távközlési szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KAK konténer menedzselő platform automatizáció
Hivatkozási szám: EKR000893002022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72246000-1
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KAK Konténer menedzselő platform automatizáció
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: KAK Konténer menedzselő platform automatizáció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72246000-1

További tárgyak:
72265000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Karaterkorlát miatt a II.2.14). pontban kerül ismertetésre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NISZ Zrt (továbbiakban Ajánlatkérő, vagy NISZ) által üzemeltetett Kormányzati Adatközpont (továbbiakban
KAK) multi-tenant felhőszolgáltatása rendelkezik Kubernetes-alapú konténer futtatási képességgel. Az erre
a platformra megérkező alkalmazások miatt szükséges egy olyan CI/CD automatizmus megvalósítása, mely
egyrészről:
- A Kormányzati Adatközpontban létrejött, IdomSoft Zrt. által menedzselt, Kubernetes alapú Állami
Alkalmazásfejlesztési Központ (továbbiakban ÁAFK) fejlesztőinek biztosítja az ÁAFK és a KAK közötti minél
nagyobb mértékben automatizált alkalmazás átemelést. Ez azért is fontos, mert az ÁAFK elsődleges teszt- és
produktív futtatási platformja a Kormányzati Adatközpont multi-tenant felhőszolgáltatása.
- Azok számára, akik nem az ÁAFK-n keresztül hozzák be a fejlesztésüket egy olyan kontrollált felületet biztosít,
amin keresztül csatlakozhatnak ugyan azon automatizmus megfelelő pontjához, ami az ÁAFK felől emeli át az
adatokat.
Az ÁAFK saját CI/CD folyamatot használ, melytől a NISZ folyamata és eszközei függetlenek kell legyenek. Az
IdomSofttal a fejlesztési folyamatra hatással levő szabályozásokat egyeztetni kell.
Az Ajánlattevő feladata a következő fejezetekben kifejtett CI/CD folyamat megvalósítása Jenkins automatizálási
szerver vagy GitLab automatizálás felett (a két megoldást a NISZ egyenértékűnek tekinti), valamint az
automatizmust megvalósító eszköz és folyamat tekintetében a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet (továbbiakban a
BMr41), négyes (4) biztonsági osztálynak (CIA=4,4,4) megfelelő védelmi követelményeknek történő megfelelőség
biztosítása.
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A CI/CD folyamat lépéseinek részletekbe menő pontosítása a NISZ szakértőivel az Ajánlattevő feladatai között
szerepel.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
- A műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrációs munka és dokumentáció szállítása
- Az automatizációs eszköz/kód fejlesztői IT biztonsági tesztelésének elvégzése és a feltárt nem megfelelőségek
javítása
- Ajánlatkérő támogatása az NKI sérülékenységvizsgálat során és a feltárt nem megfelelőségek javítása 30 napon
belül, vagy a problémakezelési eljárás indítása 10 napon belül.
- A CI/CD folyamat NISZ Kubernetes környezetbe integrálásához szükséges konfigurációkat dokumentálja és a
módosításokat a NISZ üzemeltetéssel közösen elvégzi.
- Biztosítja a CI/CD folyamat során a tevékenységek naplózását, a naplók pontosságát, teljes körűségét és
sértetlenségét, valamint a naplók átadását az Ajánlatkérő központi naplógyűjtő rendszere felé.
- Ajánlatkérő által meghatározott Műszaki dokumentációk elkészítése és átadása
- Oktatást tart a CI/CD folyamat használatáról (az oktatást - igény szerint – két turnusban szükséges megtartani,
turnusonként maximum 20 fővel; egy turnus időtartma maximum 3 munkanap, munkanaponként 8 óra.)
- A fejlesztés forráskódok, illetve publikációs és továbbfejlesztési jogok átadása a NISZ Zrt. részére
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 SCA (SUSE Certified Administrator) in Rancher 2.6 képzettséggel rendelkező
szakember bevonása a teljesítésbe (0-3 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: projekt neve: Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
II.2.14) További információ:
II.2.3.) pont - A teljesítés fő helyszíne:
Vállalkozó elsődlegesen távoli hozzáféréssel köteles teljesíteni.
a Műszaki leírásban megjelölt esetben - Megrendelő erre vonatkozó kifejezett igénye esetén -, Vállalkozó köteles a
budapesti helyszínen található futtató környezetben személyes jelenlét útján ellátni feladatait.
a Műszaki leírás alapján átadásra kerülő eredménytermékeket, egyéb dokumentumokat (beleértve a scripteket
is), továbbá a forráskódot Vállalkozó online tárhelyre köteles teljesíteni, melyhez hozzáférést biztosít megrendelő
részére. Az online tárhelyre feltöltött fájlokat Vállalkozó tömörített és digitálisan aláírt formában köteles biztosítani
Megrendelő részére.
A Műszaki leírás szerinti oktatást Vállalkozó online formában köteles megtartani Megrendelő részére.
II.2.5) pont - Értékelési szempontok
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempont szerint történik.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa
Ár értékelési szempont esetében:0-10.
Minőségi kritérium szempont esetében: 0-10
Az ajánlati ár esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás elvén alapszik. A 2. értékelési szempont
esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszert alkalmazza.
A megajánlott szakemberek esetében az Ajánlati Felhívás III. 1.3. pontjában előírt dokumentumokat az ajánlati
szakaszban szükséges benyújtani.
II.2.7) pont - Szerződés időtartama
Ajánlatkérő jelzi, hogy a megadott 4 hónap alatt 120 naptári napot ért. Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítés nem
haladhatja meg a projekt véghatáridejét, 2023.06.30. napját.
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: Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike
fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A formanyomtatványra Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumként az EKR elektronikus űrlapot
biztosít.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8.§ és a 12- 14.§-ai szerint kell igazol-ni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás eseténaz ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
fogadja el.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat
vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A kizáró okokra, illetve azok igazolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
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, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meg-határozott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz az egységes európai dokumentumot az
érintett szervezetek vagy személy képviseletében az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szer-vezetnek vagy személynek – kizárólag az igazolni kívánt alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassá-gi feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69.
§ (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlat-kérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1.)
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3)
bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb
szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva))
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a
felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati
felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben teljesített,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgya szerinti (rendelkezik
bármely Kubernetes-alapú konténer futtatási képességgel megvalósított, bármilyen CI/CD folyamat
megvalósításában való részvétel) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződéssel
(referenciával).
A konténer alatt ajánlatkérő olyan izolált szoftvercsomagot ért, amelyek tartalmazzák az applikáció vagy
program futtatáshoz szükséges programkönyvtárakat és beállításokat.
Azon minősített Kubernetes disztribúciók listája, amelyek alatt megvalósított CI/CD folyamatot a NISZ Zrt.
referenciaként fogad el a https://www.cncf.io/certification/software-conformance/ linken érhető el.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával egyenértékű referenciának fogadja el a
bemutatott szerződést/referenciát, ha az konténer alapú fejlesztési folyamat kidolgozásában történő
részvétel, a folyamatszervezéstől a konkrét megvalósításig bármely részletében.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési
időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek 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:
A számla ellenértékének kifizetése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú „Közigazgatás
informatikai infra-struktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt terhére
ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül Eladónak kerül kifizetésre banki átutalás útján.
A támogatás intenzitása 100%. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem
felelős, Vevő felelősséggel nem tartozik.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Vállalkozót megillető nettó értékét a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül átutalással a Kbt.
135. § (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja
fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szállítói finanszírozás
keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Kormányrendelet 119. § alapján biztosítja Vállalkozó részére a
szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Nyertes ajánlattevő egy darab számla kiállítására jogosult szerződésszerű teljesítés esetén.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
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A szerződés hatályba lépésének feltétele, annak mindkét fél által történő aláírása továbbá hogy Megrendelő
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 106. § (2) bekezdése vagy 106. § (2a) bekezdése alapján rendelkezzen a
közbeszerzésekért felelős miniszter jóváhagyása által kiállított támogató vagy feltétellel támogató tartamú
közbeszerzési záró tanúsítvánnyal.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptári napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a nettó
vállalkozói díj.
Amennyiben Vállalkozó ajánlatában, a 2. részszempont során vállalja többletszakember bevonását úgy hibás
teljesítést követ el, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a Szerződés 4.18. pontjában meghatározott
feladatát (szakember bevonása).
A hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1%. Minden olyan nap hibás teljesítésnek minősül, amely során Vállalkozó
nem tett eleget a szerződéstervezet 4.18. pont szerinti kötelezettségének. Vállalkozót terheli annak bizonyítása,
hogy a szerződéstervezet 4.18. pontban foglaltakat betartotta. A kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.
Vállalkozó jelen Szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a
nettó Vállalkozói díj értékének 25%-a.
Vállalkozó az általa jelen szerződés teljesítésének keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az igazolt
teljesítés időpontjától számított 12 hónap időtartamig terjedő jótállási kötelezettséget és a szerződés 2.4 pont
szerinti támogatást vállal, a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A szerződés biztosítékainak részletes feltételeit és a jótállásra vonatkozó előírásokat 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
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IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés
esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Az eljárás nyelve magyar.
3. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével.
4. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet
alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
5. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a
karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) valamint a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
6. A felhívás IV.2.6.) pontjában foglalt 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
7. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
8. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott szabályok szerint
folytatja le
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját
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10. Részajánlat tételre vonatkozó információ: A műszaki leírásban megfogalmazott feladat végrehajtása
nem megosztható feladat, a teljes rendszer integritása nem biztosítható a részekre történő bontás esetén.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta
az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét (A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU rendelet módosításáról, a továbbiakban: rendelet), amellyel tilalmat vezetnek be az
Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó
egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések
és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a
rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása.
A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet
vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül
vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10%-át
meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési
irányelvek értelmében igénybe veszik.
A fentiek alapján kérjük, hogy ajánlattevő/közös ajánlattevők ajánlatuk megtétele során nyilatkozzanak
arról, hogy a tilalom személyi hatálya közös ajánlattevőkre, valamint a már ismert és a szerződés értékének
10%-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
Kérjük az AD mellékleteként kiadott nyilatkozatminta használatát.
12. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az – a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé minden alkalommal oda
értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
13. A III.1.) M1 pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek
is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelését.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Budácsik Szilvia Erika, lajstromszáma:000728
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 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:
2022/09/16 (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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Semmelweis Egyetem (19459/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Márta
Telefon: +36 12109610
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.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/EKR001188392022/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/EKR001188392022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tisztítószerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001188392022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39830000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem részére tisztítószerek beszerzése nettó 85.154.377 Ft keretösszeg erejéig, illetve 24 hónap
határozott időtartamra.
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: Tisztítószerek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem:
Központi Raktár - 1103 Bp., Gyömrői út 105.
Városmajor Klinikai tömb anyagraktár – 1122 Bp., Városmajor u. 68.
Pető András Kar központi raktár – 1125 Bp., Kútvölgyi 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem részére tisztítószerek beszerzése nettó 85.154.377 Ft keretösszeg erejéig, illetve 24
hónap határozott időtartamra, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal, további 6 hónapos határozott időtartammal
meghosszabbíthat, feltéve, hogy a keretösszeg még nem merült ki.
Tervezett mennyiségek:
Mosópor Ariel 2,34 kg : 1232 db
Trisó 500 gr : 764 db
Öblítő Lenor 930 ml: 1484 db
Mosogatószer Pur 450 ml : 27312 db
Mosogatópor Ultra 500 gr : 440 db
Mosogatószer fertl. hatású Handez 1 L: 2596 db
Fertőtlenítőszer Domestos 750 ml : 20672 db
Fertőtlenítőszer Flóraszept 1 L : 8532 db
Hypo 1 l ( flakonos ) : 11912 db
Ablaktisztító szóróf. Clin 500 ml : 3496 db
Lefolyótisztító Sziti 300 gr : 600 db
Lefolyótisztító Tiret 1 l : 2568 db
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Bútorápoló Pronto Original 250 ml : 2372 db
Padlóápoló Ferfix 500 ml: 396 db
Vízkőoldó Super Zum 1 l : 900 db
Vízkőoldó Cillit 450 ml : 7048 db
Folyékony súrolószer Cif 500 ml : 5176 db
Légfrissítő spray Glade 300 ml : 13524 db
WC tisztító kagylóba akasztható 500 ml : 2648 db
WC tisztító folyadék 750 ml : 2148 db
Szappan Lanolinos Baba 125 gr : 2548 db
Szappan foly.pumpás 0,5 l : 1624 db
Szappan foly. utántöltő 1 l : 5420 db
Szappan folyékony pumpás Palmolive 300 ml : 6508 db
Szappan folyékony 5 l : 1124 db
Kéztiszító glicerines 500 gr : 308 db
Kézkrém Kamilla-körömvirág 200 ml: 1276 db
Rovarírtó spray repülő RAID 400 ml: 368 db
Rovarírtó spray mászó RAID 400 ml: 228 db
Penész elleni spray Szavo 500ml: 444 db
Törlőkendő nedves Domestos 60db/cs: 3864 db
Tisztítószer általános AJAX 1l: 920 db.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza. A konkrét
termékmegjelölés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő az azzal
egyenértékű termékeket is elfogadja. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell az ajánlatában igazolnia.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el, mivel Ajánlatkérő előre
meghatározott minőségi paramétereknek megfelelő tisztítószerek szállítását rendeli meg, így a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
Fő finanszírozási feltételek:
Ajánlatkérő az igazoltan teljesített eseti megrendelések ellenértékét utólag, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatálya 1 alkalommal további
maximum 6 hónapos határozott időtartamra meghosszabbodik, ha a keretösszeg nem merült ki és a 24
hónapos határozott idő lejárta előtt, legalább 30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
értesíti a Vállalkozót arról, hogy a keretszerződést meg kívánja hosszabbítani.
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:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolására.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek)
igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő
képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell
igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával –
az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a
Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont
kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével
- nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában
a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem 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.
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 az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa
szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb,
tisztítószerek tárgyban történt szállításait legalább az alábbi tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a szállítás értéke,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
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• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben 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 alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M/1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db, legalább nettó 40.000.000 Ft összegű
tisztítószerek szállítását igazoló referenciával. (Az ellenszolgáltatás összegének a feltüntetése a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján indokolt, mert a termékek sokfélesége miatt a
korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi követelmény, amelyre a Kbt. 65.
§ (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére
alkalmazható.)
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
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: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés
nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Eladó az általa visszaigazolt megrendelés valamely tételének teljesítését megtagadja,
vagy a késedelmi kötbér eléri a maximális szintet. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér alapja az Eladó által
visszaigazolt megrendelés meghiúsulással érintett tételei nettó árának 25%-a.
Ha az Eladó a Szerződés teljesítését megtagadja, valamint ha Eladó a Szerződés hatálya alatt 5. (ötödik)
alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, ebben az esetben a meghiúsulási kötbér alapja a
Szerződés teljes nettó ellenértékének 25 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az
EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68.§-a és az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint történik.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ATre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján vizsgálja.
2. Az ajánlatban csatolni kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
-Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
-Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
-Nyilatk. változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján (bírálati szakaszban, de már az
ajánlattételkor is benyújtható),
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Korm. rend 15.§ (2) bek.-ének megfelelően
-Nyilatk. a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, (nemleges tartalom esetén is),
-Nyilatk. a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában,
-Nyilatk. üzleti titokról,
-EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására.
A Közb. dok.-ban megadott nyilatkozatok:
-Nyilatk. szerződésterv.-ről
-Nyilatk. biz. adatkezelésről
-Nyilatk. külföldi AT-meghat. (adott e.)
-Nyilatk. idegen nyelvű dok. fordításáról.
3. AT csatolja a tételes ártáblázat cégszerűen aláírt példányát, valamint az ártáblázatot az AK által kiadott
szerkeszthető formátumú Excel táblázatban is be kell nyújtani.
4. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, 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. Amennyiben a gazdasági társaság
önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat
megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért
a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában
meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
6. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt.
65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek.
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.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 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
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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.
8. AT-nek az ajánlatába csatolnia kell a megajánlott termékek magyar nyelvű termékismertetőjét olyan
tartalommal és részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a termék a közbeszerzési
műszaki leírásban előírt követelményeknek megfelel, kivéve ha a műszaki leírásban megjelölt konkrét
termék kerül megajánlásra.
9. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő
szigorúbban állapította meg az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3)
pontokban.
10. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
11. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
12. A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az
új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
13. FAKSZ neve: Gredics Éva, lajstromszáma: 01291; helyettese: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszáma:
01086.
14. A Kbt. 27/A. §-a alapján 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.
15. 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.
16. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel nem tartja gazdaságilag
ésszerűnek azt. Az árubeszerzés nem osztható fel részekre oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (19823/2022)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magosi Lóránd
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: 15484828206
Postai cím: Vaszy Viktor Tér 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15767020206
Postai cím: Kálvária Sgt. 45.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu

240

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15484000206
Postai cím: Széchenyi Tér 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15484684206
Postai cím: Dóm Tér 1-4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata
Nemzeti azonosítószám: 15484990206
Postai cím: Huszár Utca 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Móra Ferenc Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15355935206
Postai cím: Roosevelt Tér 1-3.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország

241

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Városkép és Piac KFT
Nemzeti azonosítószám: 11099224206
Postai cím: Mars Tér M pavilon
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23565524206
Postai cím: Cserepes Sor 47
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11090081206
Postai cím: Temesvári Körút 33
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 11092612206
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18455058206
Postai cím: Városgazda Sor 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18457627206
Postai cím: Felső Tisza-Part 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12460377206
Postai cím: Dáni Utca 14-16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
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E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kövér Béla Bábszínház
Nemzeti azonosítószám: 15485056206
Postai cím: Tisza Lajos Krt. 50.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22247067206
Postai cím: Széchenyi Tér 5
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
Nemzeti azonosítószám: 15484079206
Postai cím: Párizsi Körút 27
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25595417206
Postai cím: Városgazda Sor 1
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Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 20353434206
Postai cím: Széchenyi Tér 12
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Szimfonikus Zenekar
Nemzeti azonosítószám: 15484842206
Postai cím: Széchenyi Tér 9.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Adrienn
Telefon: +36 205134090
E-mail: dr.magyar.adrienn@ebesz.hu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001005642022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
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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/EKR001005642022/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: önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
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Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2023
Hivatkozási szám: EKR001005642022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

247

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású és közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2023.01.01 00:00 CET - 2023.06.30.
24:00 CET és a 2023.07.01. 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos
energia kereskedelmi szerződések keretében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Ajánlatkérő
Gesztor) egyes 100 %-os tulajdonában levő gazdasági társaságai és a fenntartása alatt álló, általa működtetett
intézmények, valamint az önkormányzat egyes többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságai, a Szegedi
Kistérség Szociális Intézménye és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére.
Mennyiség:
1. ajánlati rész esetében 9.297.920 kWh + 30% pótdíjmentes mennyiségi opció.
2. ajánlati rész esetében 2.967.168 kWh + 20% pótdíjmentes mennyiségi opció.
3. ajánlati rész esetében 9.452.029 kWh + 30% pótdíjmentes mennyiségi opció.
4. ajánlati rész esetében 3.239.597 kWh + 20% pótdíjmentes mennyiségi opció.
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: Általános felh. villamos energia beszerzése I.
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználási célú villamos energia értékesítése adásvételi szerződés keretében a 2023.01.01. 00:00
CET- 2023.06.30. 24:00 CET időszakra Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és gazdasági társaságai, a
fenntartásában lévő intézmények, valamint Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és a Szegedi
Kistérség Szociális Intézménye számára.
Ajánlatkérők szerződéses időszakra vonatkozó villamos energia igénye: 9.297.920 kWh.
Az ajánlatkérők a megadott mennyiségtől + 30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A felhasználási helyek részletes adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlap
tartalmazza.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a
mérlegkör tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, az energiahatékonysági járulékot, valamint a vonatkozó jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, illetőleg a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérők a II.2.4. pontban megadott, szerződött mennyiségtől + 30% mennyiségi
opció erejéig, pótdíjmentesen eltérhetnek, melyet ajánlatkérők a villamos energia piac sajátosságaira
és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhatnak.
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:
Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár alapján történik. Az Ajánlatkérők
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.
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése adásvételi szerződés keretében a 2023.01.01. 00:00 CET2023.06.30. 24:00 CET időszakra, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Ajánlatkérő) közvilágítási
feladatainak ellátása érdekében.
Ajánlatkérő szerződéses időszakra vonatkozó közvilágítási célú villamos energia igénye: 2.967.168 kWh.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A felhasználási helyek részletes adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlap
tartalmazza.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a
mérlegkör tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, az energiahatékonysági járulékot, valamint a vonatkozó jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, illetőleg a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott, szerződött mennyiségtől + 20% mennyiségi
opció erejéig, pótdíjmentesen eltérhet, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhatnak. 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:
Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár alapján történik. 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.
II.2.1)
Elnevezés: Általános felh. villamos energia beszerzése II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználási célú villamos energia értékesítése adásvételi szerződés keretében a 2023.07.01. 00:00
CET- 2023.12.31. 24:00 CET időszakra Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és gazdasági társaságai, a
fenntartásában lévő intézmények, valamint Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és a Szegedi
Kistérség Szociális Intézménye számára.
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Ajánlatkérők szerződéses időszakra vonatkozó villamos energia igénye: 9.452.029 kWh.
Az ajánlatkérők a megadott mennyiségtől + 30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A felhasználási helyek részletes adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlap
tartalmazza.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a
mérlegkör tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, az energiahatékonysági járulékot, valamint a vonatkozó jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, illetőleg a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérők a II.2.4. pontban megadott, szerződött mennyiségtől + 30% mennyiségi
opció erejéig, pótdíjmentesen eltérhetnek, melyet ajánlatkérők a villamos energia piac sajátosságaira
és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhatnak.
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:
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II.2.14) További információ:
Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár alapján történik. Az Ajánlatkérők
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.
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése II.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése adásvételi szerződés keretében a 2023.07.01. 00:00 CET2023.12.31. 24:00 CET időszakra, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Ajánlatkérő) közvilágítási
feladatainak ellátása érdekében.
Ajánlatkérő szerződéses időszakra vonatkozó közvilágítási célú villamos energia igénye: 3.239.597 kWh.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
A felhasználási helyek részletes adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlap
tartalmazza.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a
mérlegkör tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, az energiahatékonysági járulékot, valamint a vonatkozó jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, illetőleg a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (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: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott, szerződött mennyiségtől + 20% mennyiségi
opció erejéig, pótdíjmentesen eltérhet, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhatnak. 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:
Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár alapján történik. 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.
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 valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek
a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben
meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.
Az igazolás mód valamennyi részben:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és
4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges
előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá,
és hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A kizáró okok alá nem tartozás igazolására és ellenőrzésére a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8. §, 12-16. §-aiban
foglaltak szerint kerül sor.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

254

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok
további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.
8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására
egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3)
bekezdésére, a 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjára is.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat (beleértve
EEKD-t) közös ajánlattevők, valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó
teszi meg.
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: Ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak
szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:
M/1:
Valamennyi rész tekintetében
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szükséges
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a
teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, és legkorábban a felhívás
feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontja év/hó/nap pontossággal),
- a referencia tárgyát (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való
megfelelés megállapítható legyen),
- a teljesítés mennyisége (kWh-ban meghatározva),
- a referenciát nyújtó szervezet megnevezését, a kapcsolattartó és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail
cím) megjelölésével,
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
A csatolt nyilatkozat (ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat
szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban /
referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi
adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb,
mint vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált
időszak alatt teljesített mennyiségi adatot. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdései, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. § megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, és legkorábban a felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül
megkezdett, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint,
- az 1. ajánlati rész esetében összesen legalább 6.000.000 kWh mennyiségű,
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- a 2. ajánlati rész esetében összesen legalább 2.000.000 kWh mennyiségű
- a 3. ajánlati rész tekintetében összesen legalább 6.000.000 kWh mennyiségű
- a 4. ajánlati rész tekintetében összesen legalább 2.000.000 kWh mennyiségű
villamos energia értékesítésére irányuló, a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciával. Az alkalmasság több referencia bemutatásával is igazolható. A
referencianyilatkozatból, illetve igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges
feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie. Amennyiben az ajánlattevő több ajánlati
részre nyújt be ajánlatot, abban az esetben elegendő a megajánlott részek esetében a legmagasabb előírt
referencia értéknek megfelelve igazolni az alkalmasságát.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (6)
bekezdésnek megfelelően.
Kapacitást nyújtó szervezet esetén Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65.§ (7), (9) – (10) bekezdését.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 69. § (11) és (11a)bekezdéseire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből rendelkezésre nem
bocsátott mennyiség nettó energiadíjának 5 %-a.
Alulvételezési pótdíj 20%, felülvételezési pótdíj 10% a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.
Hibás teljesítési kötbér: az információadás dokumentált megkeresésre történő késedelmes teljesítés vagy nem
teljesítése esetén: 30.000 Ft/alkalom
A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 30%-át.
Alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén az érintett mennyiség szerződéses árának 25%-a.
Részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
Fizetési feltételek valamennyi részben: A nyertes AT fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag
kiállított tételes számlák ellenértékét AK a kézvételt követően átutalással, 20 napon belül, forintban (HUF), a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1) és (2), Ptk. 6:155. §, és 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti. AK előleget
nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. AK a teljesítés során a Kbt. 27/A. § szerint jár
el.
Ajánlatkérő a rendszerhasználati díjat közvetlenül az elosztó felé fizeti meg.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő a dinamikusan változó energia árakra tekintettel alkalmaz gyorsított eljárást. Az
ajánlatkérőnek számolnia kell a jelenlegi energiapiaci helyzet miatt egy esetleges eredménytelen eljárással
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és az eljárás esetleges megismétlésének szükségességével, továbbá kereskedőváltás esetén annak 30
napos időigényével is, ugyanakkor az ajánlatkérő hatályos szerződései 2022.12.31. napján lejárnak.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtéssel kapcsolatos részletes
információkat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az eljárás során valamennyi részben elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 108. § (8a) bekezdését alkalmazza.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/04 (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: 2022/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (6)
bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1. A közös ajánattételre a Kbt. 35. § bekezdésben és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdéseben foglaltak irányadók.
2. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
3. AK a Kbt. 40-41. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet szabályaival összhangban. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez
az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít
5. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
6. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg.
8. AK az aj. kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért. Az ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII.19.)
Korm. r. 31. § (2) bek. szerint érvényesül.
9. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai
helyi idő szerint értendő. (CET)
10. Az eljárás, az ajánlattétel és a szerződéskötés nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
11. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira
vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
12. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a
közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.
13. FAKSZ: dr. Magyar Adrienn, 00377
14. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
a) Elektronikus űrlapok:
- Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is – EEKD)
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat - EEKD)
- Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
b) Az ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok:
- Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-minta
- Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)
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- Teljes bizonyító erejű meghatalmazás (adott esetben)
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.
15. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az illetékes hálózati elosztó neve és székhelye: MVM Démász
Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.).
16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI.
törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
18. Az ajánlati árat fix nettó Ft/kWh mértékegységben kell megadni 2 tizedesjegy pontossággal.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Szegedi Tankerületi Központ (19896/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835420206
Postai cím: Bal Fasor 17-21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szeged
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/EKR001132502022/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/EKR001132502022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskolai bútor beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001132502022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39000000-2
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő iskolai bútorokat kíván beszerezni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve a
beszerzendő mennyiséget a
műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek
megajánlását is elfogadja a
321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által
megadott
termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség
bizonyítása ajánlattevőt
terheli.
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: Beltéri bútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fehér falitábla 6 db
Fehér falitábla 2 db
2 személyes tanulóasztal 6. korcsoport 70 db
2 személyes tanulóasztal 5. korcsoport 40 db
2 személyes tanulóasztal 4. korcsoport 80 db
1 személyes tanulóasztal 4. korcsoport 14 db
Tanulószék 6. korcsoport 140 db
Tanulószék 5. korcsoport 80 db
Tanulószék 4. korcsoport 174 db
Tanári asztal szekrénnyel 24 db
Kárpitozott tanári szék 24 db

Kiegészítő szójegyzék
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Iratszekrény 30 db
4 ajtós iratszekrény 34 db
2 személyes tanulói számítógépasztal 9 db
tanulói szék 48 db
gázrugós tanári szék 3 db
Magasított tanári laborasztal, HPL munkalappal 2 db
2 személyes tanulói asztal, dekorit, kerekített 21 db
állítható magasságú tanulói szék 42 db
Mosogató + csaptelep + szerlvény 1 db
Konyhablokk 1 db
2 szembenülős tanári asztal, asztallap alatt 1-1 fiókkal 30 db
Favázas kárpitozott szék 60 db
4 személyes étkező 1 db
"Modern stílusú, 2 személyes, fix szövet kanapé Ülőfelület, háttámla, karpárna bevonata
mikrobársony, Kék
Külső és alsó rész bevonata mikrobársony" 2 db
Faliszekrény 1 db
Konyha Felsőszekrény 1 db
Konyha Felsőszekrény 1 db
Konyha Felsőszekrény 1 db
Konyha Felsőszekrény 1 db
Alsó Sarokszekrény 1 db
Konyha Alsószekrény 1 db
Mosogató Alsószekrény 1 db
Egyajtós polcos szekrény 3 db
Dohányzóasztal 1 db
Főnöki szék 4 db
Irodai garnitúra 1 db
Irodai garnitúra 2 db
Irodai garnitúra 2 db
Irodai garnitúra 1 db
Irodai garnitúra 1 db
Kagylófotel 2 db
Barna Drapp szőnyeg 2 db
Íróasztal íves beüléssel, jobbos kivitelben gőzölt bükk színben 4 db
Íróasztal íves beüléssel,balos kivitelben gőzölt bükk színben 1 db
Görgős konténer gőzölt bükk színben 5 db
Kétajtós aktatároló szekrény gőzölt bükk színben 10 db
Osztott ajtós aktatároló szekrény gőzölt bükk színben 16 db
Kétajtós aktatároló szekrény gőzölt bükk színben 2 db
üvegajtós szekrény 1 db
Felül üvegajtós aktatároló szekrény gőzölt bükk színben 1 db
Forgószék 2 db
T-fémlábas tárgyalóasztal 1 db
Könyvállvány 3 db
Könyvespolc 2 db
Folyóirat állvány 2 db
Szintezhető asztal 2 db
Padok háttámlával 6 db
ÖLTÖZŐPAD 120 CM SZÉLES ÜLŐFELÜLETTEL 12 db
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Asztal 25 db
Tanulói szék minimum 5 féle színben 100 db
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve a
beszerzendő mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő
egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon
termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel,
jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűság bizonyítása ajánlattevőt terheli.
(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 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap / a
megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max 36 hó, előny a magasabb csak egész szám ajánlható meg) 10
2 Opció nettó egyösszegű ajánlati ára (HUF) 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: 2 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: Tárgyalószék 120 db
2 személyes tanulóasztal 6. korcsoport 70 db
2 személyes tanulóasztal 5. korcsoport 40 db
Tanulószék 6. korcsoport 140 db
Tanulószék 5. korcsoport 80 db
A Teljesítés határideje Ajánlatkérő esetleges megrendelésétől számított 45 nap.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve
a beszerzendő mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy
ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.
Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos
műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűság bizonyítása
ajánlattevőt terheli.
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 4.1.2-17-2017-00125
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az opcióra vonatkozó ajánlati árat nem tekinti minőségi értékelési szempontnak, azt kizárólag
technikai okokból kifolyólag tüntette fel minőségi értékelési kritériumnak a felhívás II.2.5) pontjában.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában előírt 2 hónap időtartam alatt 45 napot ért. A 2 hónap technikai okokból
került feltüntetésre.
II.2.1)
Elnevezés: Kültéri bútorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ülőgarnitúrák fatetős vagy zsindelyes szaletlivel 4 db
Karfás, támlás pad 10 db
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzendő termékek pontos műszaki paramétereit illetve a
beszerzendő mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő
egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon
termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel,
jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűság bizonyítása ajánlattevőt terheli.
(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 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap / a
megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max 36 hó, előny a magasabb csak egész szám ajánlható meg) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 4.1.2-17-2017-00080
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában előírt 2 hónap időtartam alatt 45 napot ért. A 2 hónap technikai okokból
került feltüntetésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi:
1) Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap
benyújtásával köteles előzetesen
igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT-k, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött
űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetek
képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg.
2) Igazolás:
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek,
közös AT-k az előírt kizáró
okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § - 16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKDt köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában, AT-nek/közös
AT-knek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-knek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági
dokumentumot (másolatban).
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú
nyilatkozatot kell az ajánlathoz
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csatolni. Az EKR-ben AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó
nyilatkozat mintáját,
amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon)
belül megkezdett legjelentősebb a közbeszerzési eljárás részenkénti tárgya szerinti szállításait.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szállítás vagy adásvétel tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- az ellenszolgáltatás összegét
- a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban vagy amennyiben a
teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (év/hónap/nap)];
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni. Amennyiben a referenciaigazolás vagy
referencianyilatkozat szerintiszerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor
a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés
időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg
kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.Ajánlatkérőa teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjának
kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1.
pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes
ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV.
része „&#61537;” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való
megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot űrlap formájában benyújtania.
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A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.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 alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben összesen legalább a
közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában nettó 21.000.000,- Ft összegű, a közbeszerzési eljárás
második része vonatkozásában pedig nettó 1.000.000,- Ft összegű bel- és/vagy kültéri bútor szállítására
vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Az alkalmassági minimumkövetelménynek ajánlattevők több referencia benyújtásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referenciakövetelménynek megfelelni.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni
a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
Más szervezet/személy kapacitására való támaszkodás:
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 ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
amelyeknek 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 szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt.
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által
kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum külön űrlapjait is benyújtja. Ilyen esetben
a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül
– maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó. A
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
jogelődnek az alkalmasság igazolására valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt –
megszűnése hiányában fennállna szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben
igazolja megbízhatóságát.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) szerint. .
Szerződéskötés: 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 a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy
a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 10 napos időtartamban.
További információk a mellékelt ajánlati dokumentációban találhatóak.
Ajánlattevő 1 db végszámlát bocsáthat ki teljesítési igazolás alapján a szerződés első és második részében,
illetőleg az opció megrendelése esetén az első részben meghatározott opció tekintetében is. A szerződés szerinti
kifizetések a Kbt. 135. § (1), (6) és (11)
bekezdésében, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek. Késedelmes fizetés
esetén a Ptk. 6:155. §
irányadó. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. A
részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A Kbt. 27/A. §-a alapján az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (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.
Jótállás: minimum 12 hónap.
A projekt finanszírozása 100 %-ban az EFOP 4.1.2-17-2017-00125 azonosítószámú támogatásból történik,
utófinanszírozással.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ Az ajánlati kötöttség
időtartamaként meghatározott egy hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását
az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő
számára hozzáférhetővé válnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja
elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja,
amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben
valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi
értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül
küld meg ajánlattevők részére.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül
kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat
nappal válaszolja meg.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot
e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat
nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az
ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
6. A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá:
- a megajánlott eszközök műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumokban található, műszaki
minimumkövetelményeket tartalmazó táblázatok kitöltésével. Amennyiben a szakmai ajánlat tekintetében
hiánypótlás, vagy felvilágosítás kérése szükséges, annak teljesítése nem ütközhet a Kbt. 71. § (8)
bekezdésében foglaltakba;
- egyenértékűség bizonyítására vonatkozó gyártói nyilatkozat/igazolás (adott esetben)
- a konkrét gyártmány, típus és származási hely ajánlattételi megadása mellett biztosított a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontjának figyelembe vétele mellett a hiánypótlás lehetősége..
7. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy
a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan
benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az
ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
8. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési
hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító
módon nem orvosolható.
10. Az ajánlati kötöttség időtartamaként meghatározott egy hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
11. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását
sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők esetében.
12. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos
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jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg az ajánlattevő műszaki alkalmasságának feltételeit és igazolását.
13. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tüntette fel az értékelési módszereket. Ajánlatkérő az
ajánlati ár esetében a fordított arányosítás, többletjótállás esetében az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határára : 0 és 10 pont.
14. Az ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően csak a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt
követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul
alacsony voltát, illetve az egyéb vállalások aránytalanságát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti
eljárást.
16. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. NyiriCsaba, lajstromszám: 00289
17. Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést és gyártmányt, valamint
meg kell jelölnie a
származási helyet.
*I.1. pont: Ajánlatkérő nem rendelkezik fax-al.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. a
kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a
kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől
számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
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:
2022/09/16 (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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Szépművészeti Múzeum (19696/2022)
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: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321202242
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lapath Katalin
Telefon: +36 14697163
E-mail: katalin.lapath@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 12127356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szepmuveszeti.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szepmuveszeti.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/EKR001387272022/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/EKR001387272022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Múzeum
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMRRK diagnosztikai és digitalizálási eszközök
Hivatkozási szám: EKR001387272022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30000000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ diagnosztikai és digitalizálási eszközök beszerzése”
1.rész: OMRRK fotódiagnosztikai eszközök beszerzése 2. ütem
2.rész: OMRRK digitalizálási eszközök beszerzése
3. rész: OMRRK Műszeres Diagnosztikai eszköz beszerzése
Eladó köteles: az Eszköz meghatározott időben történő leszállítására, lerakodására. A leszállított Eszköz
összeszerelésére, beüzemelésére abban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Vevő által kijelölt személyek oktatására – beleértve az üzembe helyezés és beállítás utáni betanítást is - az Eszköz
használatáról. Az Eszköz tulajdonjogának átruházására.
Részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fotódiagnosztikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38650000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vevő által megjelölt magyarországi helyszín: az OMRRK épülete,
ami a 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.rész: OMRRK fotódiagnosztikai eszközök beszerzése 2. ütem
Professzionális infrakamera szett/Opus Instruments vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 1 db.
Digitális tükör nélküli (MILC) fényképezőgép váz/Canon EOS RP vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 7 darab.
Adapter digitális tükör nélküli (MILC) fényképezőgép vázhoz/Canon EF EOS-R vagy azzal egyenértékű/Mennyiség:
7 darab.
Zoom objektív digitális tükör nélküli (MILC) fényképezőgép vázhoz/Canon RF vagy azzal egyenértékű/Mennyiség:
8 darab.
Makró objektív digitális tükör nélküli (MILC) fényképezőgép vázhoz/Canon RF vagy azzal egyenértékű/Mennyiség:
6 darab.
Makró objektív digitális fényképezőgép vázhoz/Canon EF vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 1 darab.
Adapter makro objektívhez/Canon vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 1 darab.
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Digitális, kompakt, tükör nélküli fényképezőgép/Olympus Tough vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 10 darab.
Kompakt, digitális fényképezőgép kiegészítő/Olympus LG-1 led vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 2 db.
Multi-kártyaolvasó készülék/Kingston vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 10 db.
Fényképezőgép szűrő/Hoya vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 6 db.
Fényképezőgép szűrő/Hoya vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 4 db.
Fényképezőgép állvány/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 8 db.
Fényképezőgép táska/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 6 db.
Fényképezőgép táska/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 10 db.
Fényképezőgép memóriakártya/Sandisk vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 16 db.
Repróállvány/Kaiser vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 1 db.
Repróállvány/Kaiser vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 1 db.
Tárgyasztal/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 3 db.
Papírháttér/Colorama vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 6 db.
Papírháttér/Colorama vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 6 db.
Háttértartó állvány szett/Mikrosat vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 6 db.
Tárgysátor/Foldio vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 1 db.
3D fej fényképezőgépállványhoz /Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 2 db.
Lámpaállvány/Quadralite vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 8 db.
Tölthető elem és töltő/Eneloop vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 4 db.
Lámpaállvány-kerék készlet/Hensel vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 4 db.
Halogén reflektor/Balogh-Baliput vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 4 db.
Halogén reflektor izzó/Mennyiség: 8 db.
Polárszűrő fólia/Lee vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 4 db.
Papírháttér súly/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 2 db.
Rugós csipesz/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 10 db.
Lámpaállvány/Manfrotto vagy azzal egyenértékű/Mennyiség: 4 db.
Eladó köteles a Vevő által kijelölt személyek részére a Vevő által kért időpontban oktatást biztosítani – beleértve az
üzembe helyezés és beállítás utáni betanítást is - az Eszköz használatáról és kisebb, napi szintű karbantartásáról.
Ahol a műszaki leírásban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása, jellegének, minőségének, egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ez
esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, ezzel Ajánlatkérő eleget tett a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében meghatározott előírásnak.
Részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/11/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban szereplő kezdő időpont az eljárás eredményének kihirdetésétől függően változhat.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján
bírálja el.
II.2.1)
Elnevezés: Digitalizálási eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30121430-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vevő által megjelölt magyarországi helyszín: az OMRRK épülete,
ami a 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész: OMRRK digitalizálási eszközök beszerzése
1 db A2+ méretű könyvszkenner motorosan működtethető könyvbölcsővel és dokumentumleszorító üveglappal.
1 db A3+ méretű, kioszk-rendszerben üzemeltethető asztali könyvszkenner szintkiegyenlítős könyvbölcsővel és
FHD felbontású PC munkaállomással egybeépítve.
Eladó köteles a Vevő által kijelölt személyek részére a Vevő által kért időpontban oktatást biztosítani – beleértve az
üzembe helyezés és beállítás utáni betanítást is - az Eszköz használatáról és kisebb, napi szintű karbantartásáról.
Ahol a műszaki leírásban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása, jellegének, minőségének, egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ez
esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, ezzel Ajánlatkérő eleget tett a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében meghatározott előírásnak.
Részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Név: A2-es szkenner esetében: Szkennelési sebesség (A2+ színes @400 dpi): <4
mp (értékelési szempont: az 1–4 mp közötti tartományt értékeljük; a kisebb a jobb)/ 5
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2 3. Név: A2-es szkenner esetében: Szkennelhető dokumentum maximális mérete: >A2 (594x420 mm)
(értékelési szempont: az XY méretek területszorzatát értékeljük a 0,25–0,35 m2 tartományban; a nagyobb
a jobb) 10
3 4. Név:A2-es szkenner esetében: Szkennelhető dokumentum maximális vastagsága: >100 mm
(értékelési szempont: a 100–150 mm tartományt értékeljük; a nagyobb a jobb) 10
4 5. Név:A3-as szkenner esetében: Szkennelési felbontás: 300 dpi vagy jobb (értékelési szempont: a 300–
400 dpi közötti tartományt értékeljük; a nagyobb a jobb) 5
5 6. Név:A3-as szkenner esetében: Szkennelhető dokumentum maximális mérete: >A3 (420x297 mm)
(értékelési szempont: az XY méretek területszorzatát értékeljük a 0,125–0,175 m2 tartományban; a
nagyobb a jobb) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/11/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/30 (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:
A II.2.7. pontban szereplő kezdő időpont az eljárás eredményének kihirdetésétől függően változhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert
alkalmazza: amely az ár és az első minőségi szempont esetén a fordított-, a többi minőségi szempont esetén
az egyenes-arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A
kiosztható pontszám 0-10 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Műszeres Diagnosztikai eszköz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38511100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vevő által megjelölt magyarországi helyszín: az OMRRK épülete,
ami a 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: OMRRK Műszeres Diagnosztikai eszköz beszerzése
1 db Téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp beépített EDS detektorral és mintaelőkészítő berendezéssel,
valamint beépített Raman mikroszkóp előkészítéssel.
Eladó köteles a Vevő által kijelölt személyek részére a Vevő által kért időpontban oktatást biztosítani – beleértve az
üzembe helyezés és beállítás utáni betanítást is - az Eszköz használatáról és kisebb, napi szintű karbantartásáról.
Ahol a műszaki leírásban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása, jellegének, minőségének, egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ez
esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, ezzel Ajánlatkérő eleget tett a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében meghatározott előírásnak.
Részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Név: EDX detektor munkatávolsága (értékelési tartomány: 10mm-8.5mm, előny
a kisebb érték) 10
2 3. Név: Kamra, tárgyasztal: Mozgástartomány: X=110 mm, Y = 110 mm., A nagyobb XY tartomány
előnyösebb, a legnagyobb területet értékeljük. min. 12100mm2 – max 15625mm2) 10
3 4. Név: Kamra átmérő: min. 200 mm (értékelési szempont, előny a nagyobb érték, 200mm és 365mm
között kerül értékelésre) 10
4 5. Név: Kép felbontás (stiching / összefűzés nélkül) min. 16.000x16.000 pixel (értékelési szempont,
a nagyobb érték előnyösebb, az X és Y érték szorzata kerül értékelésre, min 256.000.000 pixel– max
805.000.000 pixel/ 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/11/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/30 (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
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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:
A II.2.7. pontban szereplő kezdő időpont az eljárás eredményének kihirdetésétől függően változhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert
alkalmazza: amely az ár és az első minőségi szempont esetén a fordított-, a többi minőségi szempont esetén
az egyenes-arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A
kiosztható pontszám 0-10 pont.
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 alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike
fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt.62.§(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) KR.4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a
Kbt.62.§(1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)KR.4. és 10.§-a
szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. 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)bek. alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt.67.§(3)bek., valamint a 321/2015.(X.30.)KR.3.§(2)és (3) bek.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)KR.2.§(5)bek.alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását kéri.
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A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt.69.§(4)bek.
alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015.(X.30.)KR.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás
lehetőségére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69.§(11a)bek.
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 feltételt.
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 csatolnia kell:
M1) A 321/2015.(X.30.)KR.21.§(1)bek.a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három év (3) legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• referencia tárgya, mennyiségi adatokat az alkalmassági feltétellel összhangban,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015.(X.30.)KR.22.§(1)bek. szerinti referenciaigazolást
vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt
valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)KR.21.§(1a)bek. a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015(X.30.)KR.21/A§-ban foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)KR.2.§(5)bek. alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
AK felhívja a figyelmet a Kbt.69.§(11a)bek.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a ref. vonatkozó követelmény telj. ig. a gazdasági szereplő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e
kapacitásokra szükség van.
Az előírt alk. köv-nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt.65.§(7)és(9)bek.-ben foglaltak szerint.
AK felhívja a figy. a 321/2015.(X.30.)KR.22.§(1)-(2) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.rész tekintetében:
M.1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három (3) évben (36 hónapban) teljesített a közbeszerzési eljárás tárgyát képező termékek közül
legalább 3 féle fotódiagnosztikai eszköz szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával igazolható.
2.rész tekintetében:
M.1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három (3) évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db könyvszkenner szállítására vonatkozó
referenciával.
3.rész tekintetében:
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M.1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három (3) évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db Téremissziós pásztázó
elektronmikroszkóp szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a nettó vételár 1%-a, maximum 15%.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vételár 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését
követő nap.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett részre eső nettó vételár 20%-a, esedékessége a hiba,
hiányosság megszüntetésére megállapított határidő eredménytelen lejártát követő nap.
Jótállás:
2. rész: Eladó a szerződés tárgyát képező Eszközre a sikeres átadás-átvétel időpontjától kezdődően két év jótállást
vállal. Amennyiben egyes termékekre a gyártó ennél kedvezőbb feltételeket (többek között, de nem kizárólag:
plusz évekre jótállást külön ellenszolgáltatás nélkül) vállal, Eladó köteles ezt Vevő részére átruházni.
1. és 3. rész: Eladó a szerződés tárgyát képező Eszközre a sikeres átadás-átvétel időpontjától kezdődően egy év
jótállást vállal. Amennyiben egyes termékekre a gyártó ennél kedvezőbb feltételeket (többek között, de nem
kizárólag: plusz évekre jótállást külön ellenszolgáltatás nélkül) vállal, Eladó köteles ezt Vevő részére átruházni.
Vevő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az
Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
A részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a 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: 2022/10/20 (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: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68.§
tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet alapítását.
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2.Csatolni kell az ajánlatban cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a
2006. évi V.tv.9.§ (3) bekezdésének megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az
ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. A 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén a
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16.
§ (4) bekezdésére figyelemmel) is benyújtható.
3.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az AT-nek a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban, az EKR-ben az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4.Csatolni kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő
cellák kitöltésével.
5.A Kbt. 66.§(5) bek. szerint csatolni kell a megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben.
6.A Kbt. 66. (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák
kitöltésével. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
7.Közös ajánlat esetén csat. kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési
dokumentumok Útmutatóban foglaltak szerint.
8.Ha az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen
idegen nyelvű okiratokról, dokumentumról az AT által készített magyar fordítás benyújtása szükséges.
9.AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. Tárgyi közbeszerzési eljárás
megindítása előtt Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek azonosítója a következő:
EKR001200672022.
10.FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783.
11.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni.
12.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C) §-ai tartalmazzák.
13.A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.
19.) Kormány rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
14.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.) Kormány rendelet 11-12. §-ai
tartalmazzák. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
15.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
16.A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
17.AT szakmai ajánlatot köteles benyújtani a mellék. csat. Kereskedelmi_szakmai ajánlat xls. alapján
részenként.
18. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó́ intézkedeésekről 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.A IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/09/16 (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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SZTE EDIC Egyetemi Diagnosztikai Centrum Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytár (18765/2022)
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: SZTE EDIC Egyetemi Diagnosztikai Centrum Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14174069206
Postai cím: Dugonics Tér 13. 3762
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Árpád
Telefon: +36 308345874
E-mail: szteediczrt@gmail.com
Fax: +36 308345874
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.deakszeged.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/EKR001229112022/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):
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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/EKR001229112022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb term.tudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő kölcsönzési keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR001229112022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Munkaerő kölcsönzési keretszerződés az SZTE EDIC Zrt részére
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: „Munkaerő kölcsönzési keretszerződés”
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: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem intézményi (SZTE Akadémiai
része és SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egységei) a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint, Szeged.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Munkaerő kölcsönzési keretszerződés az SZTE EDIC Zrt részére”
Munkaerő-kölcsönzési keretszerződés alapján kölcsönzött munkaerő biztosítása az alábbiak szerint:
– A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214-222. § szerinti jogviszony
létrehozása,
– Munkaerő-kölcsönzése 400 fő keretlétszám erejéig.
A keretlétszám alatt értendő: maximum 400 fő egyidejűleg foglalkoztatott/bevont fő, amelyek nem mindegyike
napi 8 órában foglalkoztatott.
Ajánlatkérő a keretlétszám 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget .
A keretszerződés alapján kölcsönzött munkaerőnek jellemzően takarítási feladatokat, ill. egyéb, betanított (pl.
kertészeti munkákat) kell végeznie, a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása hétvégi és éjszakai munkavégzésre is
kiterjed.
A teljesítéssel kapcsolatos főbb elvárások
- A kölcsönzött munkaerő vonatkozásában:
• betöltött 18. életév;
• minimum befejezett 8 osztály általános iskolai végzettség megléte;
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• a létszám 90%-ának igazoltan, legalább 1 éves takarítási gyakorlat szükséges;
• erkölcsi bizonyítvány megléte.
- A teljesítés vonatkozásában:
• a munkavégzés jellegéhez illeszkedő szellemi és fizikai alkalmasságú munkaerő biztosítása;
• a munkához elvárt, szükséges oktatás/képzés költségeit ajánlattevő köteles fizetni;
• munka és tűzvédelmi oktatás a kölcsönzött munkaerő részére, melynek költségeit ajánlattevő
vállalja
• jogbiztonság a munkaerő részére (szabályos foglalkoztatás és bérfizetés), a szabályos foglalkoztatást ajánlatkérő
jogosult ellenőrizni;
• a munkaerő megrendelés név és beosztás szerinti visszaigazolása
• a szerződés teljesítése során a kölcsönzött munkaerő a rendelkezésére bocsátott eszközöket a rendeltetésüknek
megfelelően köteles használni és a munkaidő végén az eszközökkel elszámolni;
A kölcsönzött munkaerővel kapcsolatosan ajánlatkérő semmilyen lakhatási, szállásolási költséget nem térít.
Ajánlatkérő a keretszerződést kizárólag felnőtt foglalkoztatásra köti meg, diák, nyugellátásra jogosult munkaerő,
nem ajánlható meg.
A teljesítés során Ajánlatkérő a kölcsönzött munkaerőt a munkavégzésre vonatkozóan jogosult és köteles
utasítani.
Ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő a keretszerződés időtartama alatt 1 fő, folyamatosan elérhető, a munkaerő
kölcsönzéssel kapcsolatos operatív intézkedéseket és a kölcsönzött munkaerő felügyeletét végző kapcsolattartó
személyt (site menedzser) biztosítson. A kapcsolattartó köteles legalább havonta 1 alkalommal az előírtak szerint
a munkaerő-igénnyel teljesítéssel kapcsolatos óraszámok egyeztetése, és egyéb a szerződés teljesítésével
kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása céljából az Ajánlatkérő székhelyén megjelenni.
A részletes műszaki elvárásokat a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2 követelmény kapcsán a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
alkalmassági követelményen felüli, munkaerő kölcsönzés és/vagy munkaerő közvetítés szervezésében
szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap, min 0, max 24) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy éljen
a szerződés időtartamának további 6 hónappal történő meghosszabbítási lehetőségével a Kbt. 141. § (4)
bekezdése szerint.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

291

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
A II.2.5) pontban Ár szempont alszempontjai:
1.1. Kölcsönzési óradíj (nettó Ft/fő/óra), súlyszám: 85,
1.2. Kölcsönzési éjszakai óradíj (nettó Ft/fő/óra), súlyszám: 5.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
Értékelés módszere:
1. Értékelési szempont (ár alszempontok): fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: arányosítás.
2. Értékelési szempontra adott vállalás alátámasztása:
Az ajánlatban benyújtandó az M/2) alkalmassági követelményekre bemutatott szakember szakmai önéletrajza,
amelyen egyértelmű és elkülöníthető módon tartalmazza az alkalmassági követelmény, valamint az értékelés
tekintetében figyelembe veendő szakmai tapasztalatot is. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság körében több
szakembert mutat be, ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy mely szakember többlettapasztalatát kéri figyelembe
venni az értékelési szempont tekintetében. A párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak
egyszer veszi figyelembe az értékelés során.
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, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és
4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges
előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok
további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.
8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására
egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3)
bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Mt. 215.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában.
Igazolás az ajánlatban: Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem
szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 26.§(1) bek. b)
pontja szerint a Mt. 215.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az állami foglalkoztatási szerv
nyilvántartásába való felvételről szóló határozat egyszerű másolata .
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: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak
szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján szükséges
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a
teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak
bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és mennyiségét (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Az M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak
alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember:
− végzettségét igazoló dokumentumot
− a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amiben az előírt gyakorlati tapasztalatot igazolja
− a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
M/1: Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia
időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított három évben került sor.
M/2: a párhuzamosan szerzett tapasztalat egyszeresen kerül figyelembevételre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem
rendelkezik az eljárást megindító
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felhívás feladásától számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb hat éven belül
(72 hónap) megkezdett, legalább 4 egymást követő hónap időtartamú, folyamatos (megszakítás nélküli),
összesen minimum 100 fő munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe site menedzserként bevonásra kerülő
1 fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 4 hónap munkaerő
kölcsönzés és/vagy munkaerő közvetítés szervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/1: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett szerződéseket fogadja el referenciaként.
A követelménynek való megfelelés igazolására még lezáratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is
elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak.
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 számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban
történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi
CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. Számlázás: Havi kifizetéssel
órabér alapon történik. Az így kalkulált díjon felül többlet költség elszámolására nincs lehetőség. Nyertes
ajánlattevő havonta a tárgyhónapra vonatkozóan utólag jogosult számlát kiállítani.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér a szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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
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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: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR...
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c)
bekezdésekben foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy az egységes szolgáltatás
beszerzése a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt, továbbá a részekre
bontás szakmai és pénzügyi szempontból nem indokolt.
2. AK a teljesítés során a Kbt. 27/A. § szerint jár el.
3. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
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4. AK a Kbt. 40-41. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet szabályaival összhangban. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez
az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait
az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
5. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
6. Értékelés a 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlat
kiválasztása.
7. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
8. AK az M/1, M/2 alkalmassági követelmény szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített
AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
9. A szerződéskötés feltétele: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a
közbeszerzés tárgya (munkaerő kölcsönzés szolgáltatás) szerinti szakmai felelősség biztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min 50.000.000 Ft/év és legalább 10.000.000,-Ft/
káresemény mértékig. Ennek hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő a Kbt.
131.§ (4) bekezdése szerint járhat el.
10. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.
11. A teljes ajánlati felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő. (CET)
12. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
Közbeszerzési dokumentumok rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
13. FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó (00195), Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
14. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
&#61485; Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.);
&#61485; Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
&#61485; Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;
&#61485; Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is);
&#61485; Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat);
&#61485; Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.;
&#61485; Nyilatkozat üzleti titokról;
&#61485; Nyilatkozat bemutatott szakemberekről;
&#61485; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD);
&#61485; Aláírási címpéldány, aláírás minta;
&#61485; Közös ajánlattételről szóló megállapodás - adott esetben;
&#61485; Meghatalmazás- adott esetben;
&#61485; Nyilatkozat fordításról - adott esetben;
&#61485; Nyilatkozat szerződéses feltételekről, az értékelési szempont kapcsán megnevezett
szakemberről;
&#61485; A 2. értékelési szempont szerinti vállalás (többlettapasztalat) alátámasztása;
&#61485; Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
15. Az ajánlati ár számítása során ajánlattevőknek a mindenkor hatályos garantált bérminimumra és
minimálbérre, valamint a további vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel kell eljárniuk Ajánlatkérő
az árképzésre vonatkozó, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt rendelkezéseire is figyelemmel.
16. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
Közbeszerzési dokumentumok. rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet, az Elektronikus
közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt.-ben
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foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 2012. évi I.
törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) vonatkozó rendelkezései.
17. Ajánlatkérő tájékoztatást ad arról, hogy jelen eljárást megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott
le, melyről az összefoglaló, tájékoztató EKR001344792022 azonosítószámon érhető el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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:
2022/09/16 (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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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19590/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy
Telefon: +36 224741209
E-mail: mh.pk@mil.hu
Fax: +36 224741207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: 15714132251
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor ezredes
Telefon: +36 13984526
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
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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:
x 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/EKR001098002022/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/EKR001098002022/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
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Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi beszerző szerv védelmi téren
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: honvédelem, rendvédelem és biztonság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzoltó védőruha, védősisak, védőcsizma
Hivatkozási szám: EKR001098002022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35811100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tűzoltó szakalegységek védőfelszerelés és tűzmegközelítő ruha beszerzése 2022
1. rész: Tűzoltó védőruha
2. rész: Tűzoltó védősisak
3. rész: Tűzoltó védőcsizma
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:
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II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltó védőkabát és védőnadrág
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35811100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis, Központi Raktár, Veszprém, NIPÜF
Ipari Park, 0234/14 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tűzoltó védőkabát és védőnadrág
Mennyiség: nettó 44.645.669,- Ft keretösszegig.
A tervezett mennyiség 95 db tűzoltó védőkabát és védőnadrág
Ajánlatkérőt a tervezett mennyiség nem köti, kizárólag az árak összehasonlítása érdekében került megadásra.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának felhasználására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő egy megrendelés megküldésére jogosult a szerződés kötést követően, melyet a szerződés aláírását
követő 21. napig küld meg nyertes Ajánlattevő részére.
Főbb műszaki paraméterek:
A tűzoltó védőkabát és védőnadrág feleljen meg az EN 469:2020 vagy – amennyiben az még nem kerül
minősítésre az EN 469:2020 szabvány szerint – az EN 469:2005 szabványban rögzített normatív műszaki
követelményeknek. Az tűzoltó védőkabát és védőnadrág az EN 1149-5:2019 szabvány szerinti antisztatikus kivitelű
és minősítésű legyen. Ezen követelménynek való megfelelést a minőségi átvétel során bejelentett (notifikált)
szervezet által kiadott érvényes EK-típustanúsítvánnyal és a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatával kell igazolni.
A tűzoltó védőkabát és védőnadrág feleljen meg a 2016/425. számú Európai Parlament és a Tanács rendelet
előírásainak.
A tűzoltó védőkabáttal és védőnadrággal szemben támasztott konstrukciós követelmények:
- A tűzoltó védőkabát és a védőnadrág csak azonos védelmi szintű és típusú lehet;
- Mindkettő rendelkezzen az EN 1149-5 szabvány szerinti antisztatikus minősítéssel;
A tűzoltó védőkabátot és védőnadrágot az alábbi rétegrend alapján kell elkészíteni:
• külső réteg;
• légáteresztő membrán;
• belső bélés (biztonsági hőbélés).
A teljes rétegrendre vonatkozóan:
• A rétegrend összesített területi sűrűsége ≤ 600 g/m2 legyen.
• A rétegrend egészére vonatkozóan a párolgással szállított hővel szembeni ellenállás értéke
o EN 469:2020 minősítés esetén (EN ISO 11092 szerint) ≤ 20 m2 Pa/W legyen
o EN 469:2005 minősítés esetén (EN ISO 11092 szerint) ≤ 16 m2 Pa/W legyen
Külső réteg:
• anyaga: PBI szövet alapú vagy azzal legalább egyenértékű termék. Az egyenértékűség alatt az alábbi
paramétereket kell érteni:
o Égésállóság (külső réteg, EN ISO 15025 szerint): nincs utánégés és utánizzás;
o Kontakt hővel szembeni védelem (EN ISO 9151 szerint)
&#61607; EN 469:2020 minősítés esetén, előkezelés után: HTI24 ≥ 17 s, HTI24-HTI12 ≥ 5 s;
&#61607; EN 469:2005 minősítés esetén: HTI24 ≥ 16,5 s, HTI24-HTI12 ≥ 4,5 s;
o Sugárzó hővel szembeni védelem (EN ISO 6942 szerint)
&#61607; EN 469:2020 minősítés esetén, előkezelés után: RHTI24 ≥20 s; RHTI24-RHTI12 ≥ 6 s;
&#61607; EN 469:2005 minősítés esetén: RHTI24 ≥21 s; RHTI24-RHTI12 ≥ 7 s;
o Hőnek kitett külső réteg maradványszilárdsága (ISO 6942 szerint)
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&#61607; EN 469:2020 minősítés esetén: mindkét irányban ≥ 1600 N;
&#61607; EN 469:2005 minősítés esetén: mindkét irányban ≥ 1800 N;
o Az anyag hővel szembeni ellenállása (zsugorodása, ISO 17493 szerint)
&#61607; EN 469:2020 minősítés esetén: mindkét irányban ≤ + 1 %
&#61607; EN 469:2005 minősítés esetén: mindkét irányban ≥ + 0,7%
o Szakítószilárdság (EN ISO 13934-1 szerint)
&#61607; EN 469:2020 minősítés esetén: mindkét irányban: ≥ 2100 N;
&#61607; EN 469:2005 minősítés esetén: mindkét irányban 2200 N;
o Varrások szakítószilárdsága (EN ISO 13935-2 szerint)
&#61607; EN 469:2020 minősítés esetén előkezelés után: ≥ 300 N;
&#61607; EN 469:2005 minősítés esetén: ≥ 280 N
• színe: aranysárga (golden yellow), homoksárga (sand)
Membrán:
• Membrán anyaga: PTFE vagy azzal egyenértékű anyag.
• hordozóréteg anyaga: aramid vagy basofil vagy ezek keveréke illetve ezekkel egyenértékű anyag.
• Egyenértékűség igazolása: A rétegrend egészére vonatkozó párolgással szállított hővel szembeni ellenállás
követelmény teljesítésével.
Belső bélés anyaga: Egy vagy két rétegű, legalább 50% aramid tartalmú anyag.
Amennyiben a belső bélés két rétegből áll, úgy a rétegeket varrással (steppeléssel) vagy tűzéssel kell egymáshoz
rögzíteni oly módon, hogy a tűzoltó védőkabát és védőnadrág élettartama alatt a rétegek egymáshoz viszonyított
helyzete ne változzon, a rendeltetésszerű használat során a rétegek ne mozduljanak el.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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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:
II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltó védősisak
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18444200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis, Központi Raktár, Veszprém, NIPÜF
Ipari Park, 0234/14 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tűzoltó védősisak
Mennyiség: nettó 6.614.173,- Ft keretösszegig.
A tervezett mennyiség 70 db tűzoltó védősisak.
Ajánlatkérőt a tervezett mennyiség nem köti, kizárólag az árak összehasonlítása érdekében került megadásra.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának felhasználására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő egy megrendelés megküldésére jogosult a szerződés kötést követően, melyet a szerződés aláírását
követő 21. napig küld meg nyertes Ajánlattevő részére.
Főbb műszaki paraméterek:
A tűzoltó védősisak feleljen meg az EN 443:2008 vagy az EN 443 szabvány későbbi kiadásaiban rögzített normatív
műszaki követelményeknek. Ezen követelménynek való megfelelését a minőségi átvétel során bejelentett
(notifikált) szervezet által kiadott érvényes EK-típustanúsítvánnyal és a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatával
kell igazolni.
A sisakba beépített arcvédő és a modulárisan bele helyezhető és a sisak szerves részeként funkcionáló szemvédő
feleljen meg az EN 14458:2018 szabvány szerinti előírásoknak.
A tűzoltó védősisak feleljen meg a 2016/425. számú Európai Parlament és a Tanács rendelet előírásainak.
Kétféle színváltozatban, sárga és piros (a tűzoltásvezetők részére) készüljön.
A tűzoltó védősisak a természeti környezeti hatásoknak legyen ellenálló, külső kiképzése tegye ellenállóvá gyenge
lúgok és savak hatásával szemben.
A tűzoltó védősisak kontakt sugárzó hőhatások elleni védelme, ütéselnyelése, éles tárgyakkal szembeni ellenállása
és elektromos szigetelése feleljen meg az EN 443:2008 vagy az EN 443 szabvány későbbi kiadásaiban rögzített
követelményeknek.
A tűzoltó védősisak az EN 443:2008 szerint B3b típusú, a C, E2, E3 követelményeket kielégítő és -40 °C-ig
alkalmazható legyen.
Az arcvédő az EN 14458:2018 szabvány szerint R1, BT, E1 és E3 védelmi fokozatú legyen.
A tűzoltó védősisak alapanyaga High-Temp-Fibre (hőálló szálanyag – üvegszál erősítésű speciális műanyag
- Matrix) vagy ezzel egyenértékű legyen. Az egyenértékűség igazolása a kialakítási-, védelmi-, méret- és
súlykövetelményeknek való megfelelés igazolásával történik. A formázott sisakhéj szerkezet sajtolt eljárással
készüljön, belül ütéscsillapító betéttel, valamint magasságban és fejátmérőnek megfelelő állítási lehetőséggel. A
fejen való rögzítést három ponton felerősített, bőrrel bevont vagy Nomex anyagból készült állszíj, a gyors oldást,
illetve zárást villámcsat biztosítsa.
A tűzoltó védősisak legyen a fület védő kialakítású. Rendelkezzen elöl beépített teljes méretű nagy arcvédővel,
a sisak tetején és/vagy a jobb és bal oldalán elhelyezett rejtett (egy levehető elemmel használaton kívül
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takarható) külső csatlakoztatási pontokkal, hátul hő és lángálló anyagból készült könnyen levehető és cserélhető
nyakvédővel.
Rendelkezzen gyárilag kialakított helyre behelyezhető visszahúzható védőszemüveggel és beépíthető
fejhallgatóval, illetve a külső rögzítési pontok legyenek alkalmasak a gyártó által a sisakhoz gyártott sisaklámpa
(egyéb kiegészítők) stabil rögzítésére.
A tűzoltó védősisakhoz legyen biztosítva abba modulárisan bele helyezhető és a sisak szerves részeként
funkcionáló szemvédő, valamint a sisak tetején és/vagy oldalain elhelyezhető sisaklámpa.
A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltó védőcsizma
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

18831000-3
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NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis, Központi Raktár, Veszprém, NIPÜF
Ipari Park, 0234/14 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tűzoltó védőcsizma
Mennyiség: nettó 3.858.268,- Ft keretösszegig.
A tervezett mennyiség 70 pár tűzoltó védőcsizma.
Ajánlatkérőt a tervezett mennyiség nem köti, kizárólag az árak összehasonlítása érdekében került megadásra.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának felhasználására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő egy megrendelés megküldésére jogosult a szerződés kötést követően, melyet a szerződés aláírását
követő 21. napig küld meg nyertes Ajánlattevő részére.
Főbb műszaki paraméterek:
A tűzoltó védőcsizma feleljen meg az EN 15090:2012 vagy az EN 15090 szabvány későbbi kiadásaiban rögzített
normatív műszaki követelményeknek. Ezen követelménynek való megfelelését a minőségi átvétel során
bejelentett (notifikált) szervezet által kiadott érvényes EK-típustanúsítvánnyal és a gyártó EK-megfelelőségi
nyilatkozatával kell igazolni.
A tűzoltó védőcsizma feleljen meg a 2016/425. számú Európai Parlament és a Tanács rendelet előírásainak.
Felsőrésze természetes barkájú, hidrofobizált, könnyen tisztítható marhabőr legyen.
Bélésanyaga négyrétegű GORE-TEX® vagy azzal egyenértékű bélés-anyag legyen, amely biztosítson optimális
klímakomfortot a lábbeli viselőjének minden időjárási és hőmérsékleti körülmények között, miközben ezzel
egyidejűleg tartsa fenn a lábbeli vízállóságát.
Anatómiailag formázott, mosható, jó nedvességfelvevő, gyorsan száradó, cserélhető fedőtalpbéléssel készüljön.
Gumitalpú, ami öntisztító, a csúszásbiztonságot növelő járótalp-mintázattal ellátott legyen és ragasztással
kerüljön felrögzítésre. A talp kialakítása és anyaga kopás- és olajálló legyen, illetve biztosítson elcsúszás elleni
védelmet.
A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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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:
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 (továbbiakban:
AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjai
irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. AK felhívja a figyelmet
a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64.§, és a Kr. 4. § (3) rendelkezéseire. Azon AV(k) vonatkozásában, amelyek nem
vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr. 15. § (2) bekezdés alapján AT-nek be
kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok
hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján a felhívott AT-nek a Kr. 1.-8. §, 10.§, 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kr. 1. § (7)
rendelkezéseire. A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
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: 1-3. rész esetében: Az EEKD-val történő
előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – AK elfogadja
a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát, részletes információk
megadása nélkül az EEKD IV. rész α (alfa) szakasz kitöltésével.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető AT-őt megfelelő határidő tűzésével hívja fel az
alábbi alkalmassági követelmények igazolására.
M1.) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján
rendelkezzen érvényes, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által
tanúsított védőruházat és/vagy védősisak és/vagy védőcsizma gyártása és/vagy forgalmazása (3299
Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység, 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme) tevékenységi körre
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vonatkozó ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy
a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. Igazolás módja: érvényes, elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, védőruházat és/vagy védősisak
és/vagy védőcsizma gyártása és/vagy forgalmazása (3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység, 4642
Ruházat, lábbeli nagykereskedelme) tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű
szabvány szerinti tanúsítvány egyszerű másolatának, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés
egyéb bizonyítékának benyújtása. AK hivatkozik a Kr. 24. § (3) bekezdésére.
M2.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de
max. 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (Tűzoltó védőfelszerelések gyártása
és/vagy kereskedelme) szerződésszerűen teljesített szállításait igazoló referenciával.
Igazolás módja: Referencianyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen);
szerződést kötő másik fél megnevezése;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap/napban)
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 22. § (1) – (2) bekezdése szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 21/A. § és a Kr. 21. § (1a) bekezdésére.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 69. § (11)-(11a), (14)
bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik védőruházat és/
vagy védősisak és/vagy védőcsizma gyártása és/vagy forgalmazása (3299 Egyéb mns feldolgozóipari
tevékenység, 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme) tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015 vagy
azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási
rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsítás:
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (védőruházat és/
vagy védősisak és/vagy védőcsizma gyártása és/vagy forgalmazása (3299 Egyéb mns feldolgozóipari
tevékenység, 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme)) tanúsítást:
- amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy
- nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000
Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy
- a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO
tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 minőségirányítási rendszer
tanúsítást/igazolást, vagy
- az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a
kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása
folyamatban van.
A minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítéka:
Az Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi
dokumentumokat fogadja el: a (védőruházat és/vagy védősisak és/vagy védőcsizma gyártása és/vagy
forgalmazása (3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység, 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme))
tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, valamint szerződés/megrendelés
a (védőruházat és/vagy védősisak és/vagy védőcsizma gyártása és/vagy forgalmazása (3299 Egyéb mns
feldolgozóipari tevékenység, 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme)) tevékenységi körre vonatkozó
minőségirányítási rendszer tanúsítására.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alkalmassági követelménynek
akként kíván megfelelni, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait
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ismerteti, abban az esetben is a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó, a (védőruházat és/vagy védősisak és/vagy védőcsizma gyártása
és/vagy forgalmazása (3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység, 4642 Ruházat, lábbeli
nagykereskedelme)) tevékenységi körre vonatkozó az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány
szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.
M2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett tűzoltó védőfelszerelések gyártása
és/vagy kereskedelme szerződésszerű szállítását igazoló referenciával – legalább 36 db és/vagy pár
mennyiségben.
A fenti referenciakövetelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetőek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). AK előleget nem
fizet.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbér feltételeket a KD részeként kiadott
Adásvételi
szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
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
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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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR
rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait
– azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls
fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/
A. §-a.
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2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell
a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. AT köteles benyújtani a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a KD 18.1. A) 12. pontja
szerinti kötelező nyilatkozatokat, szakmai ajánlatot. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD
tartalmazza.
5. A 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés
feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
6. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
7. A Kr. 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
8. Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban 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 értékelése szolgálja. Ajánlatkérő az 1. rész
vonatkozásában a nettó mindösszesen árat (Ft) értékeli, a 2. és 3. részek vonatkozásában a nettó összesen
árat (Ft) értékeli.
9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
10. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
11. A III.1.3) M1.) és M2.) pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
14. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
15. FAKSZ: Dr. Mondschein Anita (lajstromszám: 00556), helyettes: Dr. Sebestyén Sára (lajstromszám:
00813)
16. AT csatoljon ajánlatához magyar nyelvű termékleírást olyan részletezettséggel, amelyből
megállapítható a Műszaki leírásnak való megfelelőség (feltüntetve a megajánlott termék gyártóját,
típusát). A termékleírás tartalmazza a KD 3. számú melléklete szerinti táblázatot is kitöltve.
17. Ajánlat részeként benyújtandó dokumentum: a megajánlott termék előírt szabványok szerinti
megfelelőségét igazoló, bejelentett (notifikált) szervezet által kiállított érvényes EK típustanúsítvány és
vizsgálati jegyzőkönyvek teljes terjedelmében, eredeti, vagy a másolati példány (amelynek a hiteleségét a
gyártó lenyilatkozza), valamint a gyártó EK megfelelőségi nyilatkozatának eredeti, vagy másolati példánya.
Ennek igazolnia kell, hogy az ajánlattevő által megajánlott termék megfelel
1. rész vonatkozásában: az EN 469:2020 vagy – amennyiben az még nem kerül minősítésre az EN 469:2020
szabvány szerint – az EN 469:2005 szabványban rögzített normatív műszaki követelményeknek. Az tűzoltó
védőkabát és védőnadrág az EN 1149-5:2019 szabvány szerinti antisztatikus kivitelű és minősítésű legyen;
2. rész vonatkozásában: az EN 443:2008 vagy az EN 443 szabvány későbbi kiadásaiban rögzített normatív
műszaki
követelményeknek. A sisakba beépített arcvédő és a modulárisan bele helyezhető és a sisak szerves
részeként funkcionáló szemvédő feleljen meg az EN 14458:2018 szabvány szerinti előírásoknak;
3. rész vonatkozásában: az EN 15090:2012 vagy az EN 15090 szabvány későbbi kiadásaiban rögzített
normatív műszaki
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követelményeknek, valamint az EN ISO 20345:2011 szerinti következő védelmi képességekkel: P, T, AN, E,
WR, WRU, HRO és FO, valamint a műszaki leírás követelményeinek.
18. AT a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában a KD 6. sz.
melléklete szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlatában, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1.§ (9) bekezdésére.
19. Ajánlattevő csatoljon ajánlatához a KD 7. számú mellékelte szerinti kereskedelmi ajánlatot.
20. AK az egy ajánlatos a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján előzetes piaci konzultációt alkalmazott a
tárgybeli közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése
alapján az alábbiak szerint megadja az előzetes piaci konzultáció során készült összefoglaló elérhetőségét:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000888042022/
reszletek
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:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19879/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22171 240 lit új műanyag hulladékgyűjtő tartály
Hivatkozási szám: EKR000844152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

313

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
240 literes új műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerzése és szállítása keretszerződés keretében, 15.400 db fix
keretmennyiség, és 4.600 db opciós mennyiségben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 265400000,00 (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: 240 literes új műanyag hulladékgyűjtő tartályok be
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.2.11. pontban meghatározott 15.400 db fix keretmennyiség, és 4.600 db opciós mennyiségben új 240 literes
műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerzése és szállítása keretszerződés keretében. AK a fix keretmennyiséget
lehívja.
Ajánlatkérő „új” kifejezés alatt az alábbiak együttes meglétét/teljesülését érti: a megajánlott/jelen közbeszerzési
eljárás keretében megkötendő szerződés időtartama alatt leszállított tartályok az átvétel napjához képest nem
lehetnek 1 évnél régebbi gyártásúak, használat és sérülésmentesnek kell lenniük.
A hulladékgyűjtő tartályok lehívására Ajánlatkérő által megküldött eseti írásbeli megrendelések szerint kerül sor,
melynek gyakoriságát és tartalmát az eljárás részeként kiadott szállítási keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó tartály pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
műszaki leírás tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a megkötendő szerződés időtartama alatt a jelen ajánlati felhívás
II.2.4. pontjában meghatározott fix keretmennyiség – 15.400 db - kimerítésre kerül, abban az esetben
Ajánlatkérőnek lehetősége van további opciós mennyiségként 4.600 db mennyiségben jelen felhívás II.2.4.
pontja szerinti hulladék gyűjtő tartályt megrendelni a szerződésben meghatározott feltételek mellett.
Ajánlatkérő az opciós mennyiséget nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben
kimeríteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell az ajánlatban megadni nettó HUF/db. egységáron.Ajánlatkérő tárgyi
közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek
megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő
igényeinek csak a konkrétan (az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás keretében) pontosan
meghatározott minőségi és műszaki- és szabványkövetelményeknek megfelelő áru felel meg. Az ajánlatkérő
tehát, azért választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel ajánlatkérő igényeinek a
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
értékelése szolgálja.
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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 117 - 329670
(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: K22171 240 literes huladékgyűjtőtartály
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:
2022/09/09 (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
Hivatalos név: TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó KFT
Nemzeti azonosítószám: 23781326220
Postai cím: Rákóczi Tér 20
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: info@tellusinvictus.hu
Telefon: +36 307248629
Internetcím(ek): (URL) www.tellusinvictus.hu
Fax: +36 83510312
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: 265400000,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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:
Ajánlattevő neve Egységár nettó HUF/db.
SEMICONT'06 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság14207884-2-13 ,18.935,-Egységár nettó HUF/db.
Green Way Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság14878581-2-41,15.500,-Egységár nettó HUF/db.
Unischo Kereskedelmi Kft.10753204-2-42 ,16.090,-Egységár nettó HUF/db.
TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó KFT23781326-2-20,15.960,-Egységár nettó HUF/db.
POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság11144393-2-09,16.250,-Egységár
nettó HUF/db.
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
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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:
2022/09/16 (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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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (19812/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: D. Tóth Éva
Telefon: +36 703890595
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax: +36 17952899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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
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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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győri Radó Tibor Ált. Isk. ép.energetika
Hivatkozási szám: EKR000963202021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

320

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című
KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosító számú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 99783762,00 (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: Győri Radó Tibor Ált. Isk. ép.energetika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

321

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Győri Radó Tibor Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 4., HRSZ.: 2024/39)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési
eljárás tárgya a „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Győri
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 4.,
HRSZ.: 2024/39) épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók részleges cseréjét, a külső határoló fal- és födémszerkezetek
utólagos hőszigetelését, gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító 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 épület az 1970-es években épült, egytraktusos, földszint+emelet beépítésű téglány épület. Az épület
hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, a
lábazaton mészkő burkolat található. A vakolat jellemzően a nyílászárók fölötti területen néhol sérült, leverése,
javítása szükséges. A mészkő lapok a felületről lebontásra kerülnek.
Az épület jelenleg akadálymentes rámpával és bejárattal rendelkezik, melyeket a felújítás nem érint, a
homlokzatszigetelés a rámpa oldalsó vízvetőjéről fog indulni. A korlát áthelyezésre kerül a szigetelés belső síkjára.
A projekt keretén belül az épületen új műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre az eddig nem cserélt
nyílászárók esetében. A teljesítés alatt értendő a nyílászáró szerkezetek legyártása, szállítása, helyszíni szerelése,
a szerkezetek kitöltése üveggel, tömör panellel, vagy egyéb betételemekkel a tervek szerint megadott műszaki
tartalom mellett.
Az energetikai korszerűsítés során az épület valamennyi hőleadóját elbontásra, de a hozzá tartozó teljes fűtési
vezetékhálózatot megtartásra kerül az összes légtelenítési, ürítési és egyéb szerelvényekkel együtt. Az elbontott
radiátorok helyére méretükkel, teljesítményükkel azonos acéllemez lapradiátorok kerülnek, a régi radiátorokon
található termosztatikus szelepek felhasználásával.
A napelemek az épület ferde tetején, DK-i tájolással, 35 fokos dőlésszöggel, fém tartószerkezeten lesznek
elhelyezve, melyet be kell kötni az EPH rendszerbe.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje, beépítése
Műanyag: 68 db, Alumínium: 4 db 202 m2
Padlásfödém hőszigetelése (25 cm kőzetgyapot) 525 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése
Polisztirol hőszigetelő lemezzel 720 m2
Ásványgyapottal 190 m2
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Épületgépészeti korszerűsítés
Radiátorok cseréje 54 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 18 kWp (48 db 375 Wp napelem)
Energiamenedzsment rendszer kialakítása 1 költség
További információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek
ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 9
2 Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
4 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00037
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
Karakterkorlát miatt a VI.3) folytatása:
26) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az
ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000
Ft/kW-ot. Ajánlatkérő e körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
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AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés ’Napelemes rendszer’ munkalapon szereplő
valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A teljesítmény meghatározásánál AK a
teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó teljesítménynek.
A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján kerül
meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.
27.) Helyszíni bejárás időpontja: 2022.01.05., 14:00 óra. Találkozási pont: Radó Tibor Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila utca 4.)
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint
írásban tegyék fel.
28). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás
Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.
29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.
30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés
lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 251 - 665622
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győri Radó Tibor Ált. Isk. ép.energetika
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:
2022/09/12 (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: Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13672571208
Postai cím: Szabadság Utca 17.
Város: Bágyogszovát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9145
Ország: Magyarország
E-mail: horvathcolor.kft@gmail.com
Telefon: +36 209254241
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99783762,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti munkák
Épületvillamossági munkák
Nyílászárók cseréje
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Cserháti Sándor Utca 5.
Adószám: 11129857-2-08
Ajánlattevő neve: Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9145 Bágyogszovát Szabadság Utca 17.
Adószám: 13672571-2-08
Ajánlattevő neve: DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Székhelye: 9081 Győrújbarát Pándzsa Utca 7.
Adószám:11464749-2-08
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19250/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Marianna
Telefon: +36 303436314
E-mail: ladanyi.marianna@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alap
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)
Hivatkozási szám: EKR001298082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72222000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások
nyújtása.
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya szerinti
szervezetek részére informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó
szakértői szolgáltatások nyújtása.
Az eljárás tárgya szerinti szakértő típusok listáját 4 féle különböző szakértő képezi.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 71158250,00 (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: A DKM01ITSZ21 alapján megvalósított közbeszerzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72221000-0

További tárgyak:

72222100-8
72222200-9
72222300-0
72223000-4
72224100-2

Kiegészítő szójegyzék
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72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01ITSZ21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
- Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
- Magyar Nemzeti Bank Központi beszerzés
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 2 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 6. Az alkalmassági követelményeken túl, további vezető informatikai szakértők
bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) 5
2 7. Az alkalmassági követelményeken túl, további szenior informatikai szakértők bemutatása (minimum 0
fő, maximum 2 fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség
kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretösszeg 30 %-kal kerül megnövelésre a
meghosszabbítás időtartamára.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör :
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság, 1118 Budapest, Rétköz Utca 5.
11780359243
További közös ajánlattevők neve, címe és adószáma:
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 23477827243
(1111 Budapest Budafoki Út 15. IV.em 2/B)
Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság - 12849675243
(1122 Budapest Maros Utca 19-21.)
Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 11782454241
(1037 Budapest Szépvölgyi Út 139)
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12631186217
(7100 Szekszárd Keselyűsi Út 22.)
I-Track Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság - 24376451241
(1053 Budapest Reáltanoda Utca 19. 2. em. 18.)
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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 018 - 041735
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01ITSZ21 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14286661
Postai cím: Rétköz Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@kurt.hu
Telefon: +36 14246666
Internetcím(ek): (URL) https://www.kurt.hu/
Fax: +36 12285414
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: I-Track Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58177581
Postai cím: Reáltanoda Utca 19. 2. em. 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: i-track@i-track.hu
Telefon: +36 16118674
Internetcím(ek): (URL) www.i-track.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Vialto Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27141955
Postai cím: Maros Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: marcsak.zsofia@vialto.hu
Telefon: +36 209206444
Internetcím(ek): (URL) www.vialto.hu
Fax: +36 14124456
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49948950
Postai cím: Budafoki Út 15. IV.em 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@virzrt.hu
Telefon: +36 208235807
Internetcím(ek): (URL) www.virzrt.hu
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Fax: +36 17001511
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keselyűsi Út 22.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.szilvia@dussergroup.hu
Telefon: +36 203665285
Internetcím(ek): (URL) www.4sales.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28189624
Postai cím: Szépvölgyi Út 139
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@stratis.hu
Telefon: +36 14541900
Internetcím(ek): (URL) www.stratis.hu
Fax: +36 14541901
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: 71158250,00
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: Brandlift Kft. (1036
Budapest, Lajos utca 130.)
IT szakértői részfeladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.3) További információk:
A megkötött keretmegállapodás azonosítója: DKM01ITSZ21
44/2015.(XI.2.)MvM rendelet 18.§ szerint:
Ajánlattevők:
1. Ajánlattevő
MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1115 Budapest, Bartók Béla út
105-113.
12965580243
2. Ajánlattevő
ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft., 1095 Budapest, Ipar utca 5.
12669789243
Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - 14110968242
(1062 Budapest Aradi Utca 8.)
Alverad Technology Focus Korlátolt Felelősségű Társaság - 14544060243
(1119 Budapest Andor Utca 21/C.)
Teqtos Korlátolt Felelősségű Társaság - 25599617241
(1054 Budapest Szabadság Tér 7.)
COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 10500109-2-05
(3530 Miskolc Kisavas I Sor 4)
Kiruly Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 12560264-2-09
(4034 Debrecen Vágóhíd utca 2. 8.ép.2.em.)
3. Ajánlattevő:
Field Consulting Services Zrt., 1025 Budapest, Vihorlát Utca 33
25445525241
VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 14540767241
(1037 Budapest Szépvölgyi Út 39.)
ViVeTech Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 27936030243
(1118 Budapest Szüret Utca 15.)
Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 12735345242
(1145 Budapest Erzsébet királyné Útja 29/b.)
Collective-Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság - 22618227202
(7624 Pécs Rókusalja Utca 14.)
Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 11698816207
(8000 Székesfehérvár Nyitrai Utca 42.)
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12715244244
(1132 Budapest Váci út 20.)
MAGNASOFT Korlátolt Felelősségű Társaság - 24209746-2-13
(2100 Gödöllő Korona Tér 7.)
AAM Tanácsadó Zrt. - 13012252-2-41
(1133 Budapest Váci Út 76. 25685/2)
4. Ajánlattevő:
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság, 1118 Budapest, Rétköz Utca 5.
11780359243
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 23477827243
(1111 Budapest Budafoki Út 15. IV.em 2/B)
Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság - 12849675243
(1122 Budapest Maros Utca 19-21.)
Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 11782454241
(1037 Budapest Szépvölgyi Út 139)
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12631186217
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(7100 Szekszárd Keselyűsi Út 22.)
I-Track Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság - 24376451241
(1053 Budapest Reáltanoda Utca 19. 2. em. 18.)
5. Ajánlattevő:
EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1054 Budapest, Zoltán Utca 8. fe. 1.
12870491241
DX Digital Transformation Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 26679028243
(1191 Budapest, Ady Endre Út 28-30)
KPMG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12691908244
(1134 Budapest Váci Út 31.)
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. - 10304491243
(1117 Budapest Buda-part Tér 2.)
Boost IT Korlátolt Felelősségű Társaság - 14387591241
(1032 Budapest Bécsi Út 95. fszt. 2.)
iCONTEST Informatikai és Tanácsadó Kft. - 14720787-2-41
(1037 Budapest Bokor Utca 15-21)
EKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - 13841106-2-09
(4031 Debrecen Köntösgát Sor 1-3.)
6. Ajánlattevő:
Lillyneir Rendszermérnök Kft, 1117 Budapest, Alíz Utca 1. B. ép. 1. em.
23567296243
7. Ajánlattevő:
Digital Service Group Szolgáltató Kft., 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. Utca 28.
146974432
Nyertes ajánlattevők:
1. Ajánlattevő
MultiContact Consulting Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
12965580243
2. Ajánlattevő
ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft., 1095 Budapest, Ipar utca 5.
12669789243
Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - 14110968242
(1062 Budapest Aradi Utca 8.)
Alverad Technology Focus Korlátolt Felelősségű Társaság - 14544060243
(1119 Budapest Andor Utca 21/C.)
Teqtos Korlátolt Felelősségű Társaság - 25599617241
(1054 Budapest Szabadság Tér 7.)
COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 10500109-2-05
(3530 Miskolc Kisavas I Sor 4)
Kiruly Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 12560264-2-09
(4034 Debrecen Vágóhíd utca 2. 8.ép.2.em.)
3. Ajánlattevő:
Field Consulting Services Zrt., 1025 Budapest, Vihorlát Utca 33
25445525241
VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 14540767241
(1037 Budapest Szépvölgyi Út 39.)
ViVeTech Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 27936030243
(1118 Budapest Szüret Utca 15.)
Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 12735345242
(1145 Budapest Erzsébet királyné Útja 29/b.)
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Collective-Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság - 22618227202
(7624 Pécs Rókusalja Utca 14.)
Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 11698816207
(8000 Székesfehérvár Nyitrai Utca 42.)
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12715244244
(1132 Budapest Váci út 20.)
MAGNASOFT Korlátolt Felelősségű Társaság - 24209746-2-13
(2100 Gödöllő Korona Tér 7.)
AAM Tanácsadó Zrt. - 13012252-2-41
(1133 Budapest Váci Út 76. 25685/2)
4. Ajánlattevő:
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság, 1118 Budapest, Rétköz Utca 5.
11780359243
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 23477827243
(1111 Budapest Budafoki Út 15. IV.em 2/B)
Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság - 12849675243
(1122 Budapest Maros Utca 19-21.)
Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 11782454241
(1037 Budapest Szépvölgyi Út 139)
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12631186217
(7100 Szekszárd Keselyűsi Út 22.)
I-Track Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság - 24376451241
(1053 Budapest Reáltanoda Utca 19. 2. em. 18.)
5. Ajánlattevő:
EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1054 Budapest, Zoltán Utca 8. fe. 1.
12870491241
DX Digital Transformation Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 26679028243
(1191 Budapest, Ady Endre Út 28-30)
KPMG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 12691908244
(1134 Budapest Váci Út 31.)
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 10304491243
(1117 Budapest Buda-part Tér 2.)
Boost IT Korlátolt Felelősségű Társaság - 14387591241
(1032 Budapest Bécsi Út 95. fszt. 2.)
iCONTEST Informatikai és Tanácsadó Kft. - 14720787-2-41
(1037 Budapest Bokor Utca 15-21)
EKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - 13841106-2-09
(4031 Debrecen Köntösgát Sor 1-3.)
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): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
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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:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
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a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (19285/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
Nemzeti azonosítószám: 15492526142
Postai cím: Rózsa Utca 67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Bernadett
Telefon: +36 13114850
E-mail: gazdvez@vazsonyiidosotthon.hu
Fax: +36 14731159
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vazsonyiidosotthon.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: Önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szakosított szociális ellátások, szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000408242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében élelmezési alapanyagok beszerzése 8 részben a közbeszerzési dokumentumok
szerinti műszaki termékleírásban meghatározottak szerint és tételenként az alábbi különféle élelmiszerek
beszerzésére:
1. Sertés húskészítmények alapmennyiség összesen: 15792 kg
2. Előhűtött baromfihús alapmennyiség összesen: 9390 kg
3. Fűszerek, ételízesítők, nehéz áruk, egyéb alapmennyiség összesen: 44311kg, 10853 l, 105512 db
4. Mirelit áruk alapmennyiség összesen: 18658 kg
5. Tej, tejtermékek alapmennyiség összesen: 39160 l, 58005 db, 6882 kg, 14190 doboz
6. Friss sertéshúsok, állati zsiradék alapmennyiség összesen: 11537 kg
7. Zöldségek, gyümölcsök alapmennyiség összesen: 146354 kg, 19943 csomó, 326 db
8. Pékáruk alapmennyiség összesen: 48838 kg, 84768 db
Opciós mennyiség: + 30%.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 164916804,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sertés húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15131400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertés húskészítmények szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az
egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 15792 kg mennyiségben.
A részen belül valamennyi tételre (termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb 10 alkalommal
jogosult más, a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni, melyet ajánlattevő köteles a
rendelés időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 4738 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az
arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel a szolgáltatás igénybe vevői számának
változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség
lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről
a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen
belül terméksorokon, akár egy vagy
több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül
terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Előhűtött baromfihús
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Előhűtött baromfihús szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az
egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 9390 kg mennyiségben.
A részen belül valamennyi tételre (termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb 10 alkalommal jogosult más, a közbeszerzési eljárásban
meg nem határozott terméket is rendelni, melyet ajánlattevő köteles a rendelés időpontjában ajánlattevőnél
alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 2817 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az
arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel a szolgáltatás igénybe vevői számának
változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség
lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről
a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen
belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.
Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, ételízesítők, nehéz áruk, egyéb
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03212210-5

További tárgyak:

15332100-5
15332290-3
15411100-3
15610000-7
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15830000-5
15831600-8
15851100-9
15860000-4
15870000-7
15871110-8
15882000-4
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fűszerek, ételízesítők, nehéz áruk, cukrászipari termékek, növényi zsiradék, befőttek, konzervek, száraz hüvelyesek,
száraz tészta szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes
termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 44311kg, 10853 l, 105512 db
mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb 10
alkalommal jogosult más, a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni, melyet ajánlattevő
köteles a rendelés időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 13293 kg, 3256 l, 31654 db. Az opcionális részre nem lehetséges külön
árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos,
ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel a
szolgáltatás igénybe vevői számának változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen
az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes
ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több
részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül
terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
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:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áruk
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

343

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áruk szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes termékek
tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 18658 kg mennyiségben. A részen
belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb 10 alkalommal jogosult más,
a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni, melyet ajánlattevő köteles a rendelés
időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 5598 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az
arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel a szolgáltatás igénybe vevői számának
változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség
lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről
a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen
belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.
Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15500000-3

További tárgyak:
15511000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej tejtermékek szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes
termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 39160 l, 58005 db, 6882 kg,
14190 doboz mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az
ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb
10 alkalommal jogosult más, a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni, melyet
ajánlattevő köteles a rendelés időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 11748 l, 17402 db, 2065 kg, 4257 doboz. Az opcionális részre nem
lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel
a szolgáltatás igénybe vevői számának változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen
az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes
ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több
részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül
terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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II.2.1)
Elnevezés: Friss sertéshúsok, állati zsiradék
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Friss sertéshúsok, állati zsiradékok szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
termékleírásban az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 11537
kg mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb 10
alkalommal jogosult más, a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni, melyet ajánlattevő
köteles a rendelés időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 3461 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az
arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel a szolgáltatás igénybe vevői számának
változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség
lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről
a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen
belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.
Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldségek, gyümölcsök, tojás
Rész száma: 7
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség-, gyümölcsfélék, tojás szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban
az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 146354 kg, 19943
csomó, 326 db mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre (termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben
az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt
legfeljebb 10 alkalommal jogosult más, a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni,
melyet ajánlattevő köteles a rendelés időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen: 43906 kg, 5983 csomó, 98 db. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel
a szolgáltatás igénybe vevői számának változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen
az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes
ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több
részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül
terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáruk
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. és 1047 Budapest, Baross u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sütőipari termékek szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes
termékek
tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint összesen 48838 kg, 84768 db mennyiségben.
A részen belül valamennyi tételre (termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt legfeljebb 10 alkalommal
jogosult más, a közbeszerzési eljárásban meg nem határozott terméket is rendelni, melyet ajánlattevő köteles a
rendelés időpontjában ajánlattevőnél alkalmazott listaáron szállítani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. 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 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 részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében
ajánlatkérő meghatározta az opciós
mennyiségeket, mely összesen 14651 kg, 25431 db. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot
tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben
az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Tekintettel a szolgáltatás igénybe
vevői számának változására, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén
az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség
igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges
mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi
szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség
lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 199205
(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: Sertés húskészítmények
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 006378 (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)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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: Előhűtött baromfihús
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 - 006378 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Fűszerek, ételízesítők, nehéz áruk, egyéb
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/31 (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: Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24272962213
Postai cím: József Attila Utca 73.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
E-mail: p.moritz77@gmail.com
Telefon: +36 309594133
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: 37700000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66302179,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Raktározás, logisztika
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Mirelit áruk
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:
2022/09/02 (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: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10828694213
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu
Telefon: +36 304868111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29552374
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11700000,00
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10952513,00
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: Tej, 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:
2022/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11067555210
Postai cím: Sas Utca 60.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: egertej@egertej.hu
Telefon: +36 36513100
Internetcím(ek): (URL) www.egertej.hu
Fax: +36 36516796
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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: 22100000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36348302,00
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: Szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Friss sertéshúsok, állati zsiradék
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 - 006378 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Zöldségek, gyümölcsök, 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:
2022/08/16 (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: 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 165784022
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22100000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30444572,00
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Pékáruk
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:
2022/08/29 (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: Alba-Kenyér Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11111702207
Postai cím: Váralja Sor 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: maria.bihari.taborosine@gmail.com
Telefon: +36 703456684
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: 22100000,00
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20869238,00
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 - Sertés húskészítmények számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
.............................
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;;
2 - Előhűtött baromfihús számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
.............................
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;;
;
;
;
6 - Friss sertéshúsok, állati zsiradék számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
.............................
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;;
;
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ d) pontja alapján: az eljárás során figyelembe vettek
környezetvédelmi vagy szociális szempontokat: műszaki leírás, minőségi elvárások
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ c) pontja alapján:
Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1157 Budapest Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Rész neve: Zöldségek, gyümölcsök, tojás (7)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
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30 444 572
Ajánlattevő neve: Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2161 Csomád József Attila Utca 73.
Rész neve: Fűszerek, ételízesítők, nehéz áruk, egyéb (3)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
66 302 179
Ajánlattevő neve: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2220 Vecsés Ecseri Út 0127/15/A
Rész neve: Mirelit áruk (4)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
3 544 695
Ajánlattevő neve: Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3300 Eger Sas Utca 60.
Rész neve: Tej, tejtermékek (5)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
36 348 302
Ajánlattevő neve: Móraprizma Szövetkezet
Székhelye: 6782 Mórahalom Gerle Imre Út 8
Rész neve: Zöldségek, gyümölcsök, tojás (7)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
31 285 236
Ajánlattevő neve: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6782 Mórahalom Röszkei Út 48
Rész neve: Zöldségek, gyümölcsök, tojás (7)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
31 055 159
Ajánlattevő neve: Alba-Kenyér Zrt.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Váralja Sor 4.
Rész neve: Pékáruk (8)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
20 869 238
Ajánlattevő neve: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2120 Dunakeszi Pallag Utca 55
Rész neve: Mirelit áruk (4)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
6 319 214
Ajánlattevő neve: Kalács Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2013 Pomáz Beniczky Utca 61
Rész neve: Pékáruk (8)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
26 159 489
Ajánlattevő neve: Mesterhús 2001 kft
Székhelye: 8081 Zámoly Belmajor
Rész neve: Sertés húskészítmények (1)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
26 839 890
Rész neve: Előhűtött baromfihús (2)
Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
15 857 642
Rész neve: Friss sertéshúsok, állati zsiradék (6)
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Ajánlati Ár összesen (éves alapmennyiség nettó ár összesen + opciós mennyiség nettó ár összesen ):
18 395 768
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem
benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (19633/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.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: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint egyéb költségvetési szerv
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: KLDO stacioner labor fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000941392021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

361

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető, alábbi termékek beszerzése.
1. Laborműszerek és eszközök
2. Nukleinsav izoláló automata
3. Nukleinsav izoláló automaták PCR
4. Mini centrifuga-Eppendorf
5. 8 csatornás automata pipetták
6. Turbidiméter
7. Folyadékkromatográfiás rendszer
8. Áramlási citométer
9. Thermomixer
10. Szekvenáló készülék
11. Droplet PCR készülék
12. PCR készülék
13. Kromoszómakiértékelő rendszer és Upgrade
14. Nagy áteresztőképességű nukleinsavizoláló automata
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 268040998,00 (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: Laborműszerek és eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő(AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék:
Automata pipetta állítható(10-50 µl)(3db)
Automata pipetta állítható(20-200µl)(3db)
Automata pipetta állítható(100-1000µl)(3db)
Automata pipetta állítható(1-5ml)(3db)
Hűthető centrifuga kémiai és hematológiai vizsgálatokhoz, minimum 76 férőhelyes(1db)
Hűthető centrifuga kémiai és hematológiai vizsgálatokhoz, minimum 24 férőhelyes(3db)
Magas fordulatszámú mikrocentrifuga kémiai vizsgálatokhoz(1db)
4°C-os hűtőszekrény600L(3db)
4°C-os hűtőszekrény1200L(1db)
Kombinált hűtő-és fagyasztószekrény(3db)
Fagyasztószekrény(1db)
Gram festő automata(1db)
Biztonsági gázlángpisztoly(1db)
Biztonsági asztali Bunsen-égő(1db)
Class II lamináris fülke (120 cm)(2db)
ELISA automata(2db)
ELISA leolvasó(2db)
Hűthető centrifuga(2db)
Kapilláris elektroforézis készülék(1db)
Immunfixációs elektroforézis készülék(1db)
Automata pipettasorozat (0-20µl,50-200µl,200-1000µl)(5db)
Hűtőszekrény(5db)
Fagyasztószekrény(4db)
PCR plate centrifuga(1db)
PCR strip centrifuga(1db)
Reagenstároló Hűtővitrin(1db)
Hűtőszekrény(2db)
Fagyasztószekrény -20°C(2db)
Fagyasztószekrény(1db)
BSL II.B típusú biológiai biztonsági fülke (1db)
Chromosome Microarray készülék(1db)
Texas Red mikroszkópi szűrő(1db)
Tube Roller(1db)
Jégkészítő automata(1db)
Homogenizátor(1db)
PCR fülke(1db)
Mini centrifuga(2db)
BSL II.B típusú biológiai biztonsági fülke(3db)
Vortex(6db)
Automata pipettasorozat(5-10,5-50µl,50-200µl,200-1000µl)(2db)
Aerob inkubátor(20-55°C)(1db)
CO2 inkubátor(20-55°C)(3db)
Automata pipettasorozat(0,5-2,0ul;5-20µl,50-200µl,200-1000µl)(3db)
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Hűthető centrifuga(2db)
Hűtővitrin min1200L(1db)
Hűtővitrin min600L(3db)
Kombinált hűtő- és fagyasztósz.(1db)
Anaerob inkubátor(1db)
Indukciós főzőlap(2db)
Fagyasztószekrény(1db)
(X)Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
A megajánlandó termékekkel szemben támasztott követelmények a közbeszerzési dokumentumokban
részletezve.
(X)Ajánlattevő(AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
-az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
-új(gyári új, nem használt, nem demókészülék);
-az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X)AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
-a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
-beüzemelés,
-betanítás(oktatás max15fő és max5nap),valamint
-a jótállás(minimum12hónap) költségeit egyaránt //A szerződés ideje alatt teljes körű szerviz kiszállással a
megjelölt termékek esetében.
(X)ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1)AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal.(ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X)ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1)a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
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(2)megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(2/A)Ha a termék nem minősül sem orvostechnikai, sem in vitro terméknek, a termékre vonatkozóan előírt EU
direktíváknak való megfelelést CE tanúsítvánnyal kell igazolni. Ezen lehetőség AK kizárólag az alábbi termékeknél
rögzítette:
•Vortex
•4°C-os hűtőszekrény 600L
•4°C-os hűtőszekrény 1200L
•Kombinált hűtő-és fagyasztószekrény
•Fagyasztószekrény
•Biztonsági gázlángpisztoly
•Biztonsági asztali Bunsen-égő
•Class II lamináris fülke (120cm)
•Hűtőszekrény
•Fagyasztószekrény
•Reagenstároló Hűtővitrin
•Hűtőszekrény
•Fagyasztószekrény -20°C
•Fagyasztószekrény
•BSL II.B típusú biológiai biztonsági fülke
•Chromosome microarray készülék
•Tube roller
•Vortex
•Jégkészítő automata
•Homogenizátor
•PCR fülke
•BSL II.B típusú biológiai biztonsági fülke
•Vortex
•Aerob inkubátor(20-55°C)
•CO2 inkubátor(20-55°C)
•Hűtővitrin min1200L
•Hűtővitrin min600L
•Kombinált hűtő- és fagyasztószekrény
•Anaerob inkubátor
•Indukciós főzőlap
•Fagyasztószekrény
AK a műszaki követelmények alatt, ill. a mintaként előkészített megfelelőségi nyilatkozatban kiegészítést tett a
fentiekre vonatkozóan.
(2/B) FOLYTATÁS 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 Minőségi kritérium – 1 "Gram festő automata" megnevezésű termék: Integrált aktív szén szűrő megléte
(IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
FOLYTATÁS a II.2.4) ponthoz !!!
II.2.4)
(2/B)Ha a termék nem minősül sem orvostechnikai, sem in vitro terméknek, a termékre vonatkozóan előírt
EU direktíváknak való megfelelést CE tanúsítvánnyal nem kell igazolni. Ezen lehetőség AK kizárólag az alábbi
termékeknél rögzítette:
•Texas Red mikroszkópi szűrő
AK a műszaki követelmények alatt, ill. a mintaként előkészített megfelelőségi nyilatkozatban kiegészítést tett a
fentiekre vonatkozóan.
II.2.1)
Elnevezés: Nukleinsav izoláló automata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38950000-9
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Nukleinsav izoláló automata"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
A készülék kapacitása legalább 12, maximum 32 minta egyidejű izolálása
Automatizált a nukleinsav izolálás folyamata.
A készülék különböző mintatípusból képes a nukleinsav/nukleinsavak izolálására.
Az automata különböző nukleinsav izolálási protokoll alkalmazására képes.
A készülék adott mintaszám helyett, tetszés szerinti mintaszámmal is gazdaságosan használható (kevesebb
mintaszámmal működtetve azonos az egy vizsgálatra eső költség)
A készülék CE-IVD minősítésű.
A készülék érintőkijelzős vagy gombokkal ellátott vezérlőpanellel rendelkezik.
A reagensek pipettázása automatikus.
A minta vonalkódosan azonosítható, nyomonkövethető.
A készülékben nem történhet a minták között kontamináció, keresztkontamináció.
A készülék a laboratóriumi információs rendszerbe köthető.
A nukleinsav izoláló készülék gyári új készülék.
A készülék belső terében legyen beszerelve UV cső a dekontaminálás elvégzésére
A készülék tartalmazzon egy beépített fotométert a nukleinsav ellenőrző mérésére. Amennyiben a készülék nem
tartalmaz beépített fotométert, az ajánlatkérő elfogad különálló fotométert a nukleinsav izoláló készülékhez az
alábbi tulajdonságokkal: nanofotométer amely alkalmas a kinyert nukleinsav koncentrációjának és tisztaságának
mérésére 1-5 ul izolált nukleinsavból. A nanofotometer ne igényeljen fogyóanyagot a működéséhez
Az izolált nukleinsav eltárolható legyen ill. többféle vizsgálat is elvégezhető legyen belőle
A készülék kis helyigényű, munkaasztalon elhelyezhető legyen.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
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Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 90 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
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feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Nukleinsav izoláló automaták PCR
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Nukleinsav izoláló automata PCR összemérő egységgel összekapcsolt teljes
automata rendszer" és 1 darab "Nukleinsav izoláló automata PCR összemérő egységgel összekapcsolt"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
(1) Nukleinsav izoláló automata PCR összemérő egységgel összekapcsolt teljes automata rendszer
A készülék képes primer (mintavételi) csövekből elvégezni a nukleinsav izolálást.
A készülék alkalmas a vizsgálatot különböző mintatípusokból elvégezni (pl. teljes vér, plazma, szérum, liquor,
orrtörlet, genitális törlet, vizeléet, széklet, rektális törlet, BAL, köpet, haemokultúra, nyál, magzatvíz)
A készülék asztalon elhelyezhető.
Beépített érintőképernyővel rendelkezik.
A vizsgálat teljes időtartama maximum 3 óra.
A nukleinsav izolálásáshoz használt reagens előre töltött egységes kazettában kiszerelt.
Az eluciós térfogat változtatható.
Az izolált nukleinsav a készülékből kivehető és eltárolható.
Más gyártó cég reagensei is alkalmazhatóak az amplifikációs lépésnél.
Több PCR reakció is elvégezhető egy mintából.
A reagens tartályokat képes hűteni ill. hűtve tartani.
RT-PCR térfogat 20-50 ul.
A pipettázási tartomány 5-300 ul
A készülék tartalmaz cseppfogót és a vizsgálathoz használt reagensek tartálya zárt
A készülék többszintű folyadékszint detektáló rendszerrel rendelkezzen
Biztosítson kétirányú LIS kapcsolódási lehetőséget
A készülék zárt rendszerű legyen, tartalmazzon a belső térben beépített UV csövet
A készülék vonalkód olvasóval rendelkezzen
A készülékhez többféle vizsgálati panel is illeszthető legyen
A pipettázáshoz szűrős pipettahegyet használjon
(2) Nukleinsav izoláló automata PCR összemérő egységgel összekapcsolt

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

369

A készülék a vizsgálat kivitelezéséhez zárt rendszerű, egyszer használatos reakciótartályt használ. A készülék a
reakciót ebben a zárt rendszerű tartályban végzi el a mikrobiális nukleinsav feltárásától a PCR reakciót is beleértve.
Egy minta méréséhez egy tesztet használ, és az tartalmazza a kontrollokat is.
A vizsgálati folyamat teljes időigénye (az izolálástól az eredmény leolvasásáig) maximum 2 óra.
A készülékre többféle panel is illeszthető.
A készülékben a reakció elvégzése közben nem történik kontamináció.
A készülék könnyű legyen, elférjen a laborasztalon
A készülék esetleges meghibásodása esetén a szervizelés 48 órán belül megoldható.
Rendelkezik CE-IVD minősítéssel.
A készülék hálózatról üzemeltethető.
A kimutatáshoz használt készülék több modulos legyen: minimum 2. vagy az alapkészülék modulokkal bővíthető
legyen
A készülékben a modulok egymástól függetlenül is felhasználhatók. Az egyes mintákat és vizsgálatokat különkülön is lehet indítani, és végezni egy időben.
A készülék használatatával nincs szükség mintaelőkészítésre, a minta közvetlenül pipettázható vagy
belehelyezhető a zárt rendszerű cartridge-ba.
A készüléknek ne legyen több darabból álló fogyóanyag igénye.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
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(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nukleinsav izoláló automata PCR összemérő egységgel összekapcsolt teljes
automata rendszernél ultrahangos rázókapacitás megléte (IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 90 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
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A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Mini centrifuga-Eppendorf
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38436500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 2 darab "Mini centrifuga-Eppendorf"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Minta:
Molekuláris biológiai laboratóriumi felhasználásra 1,5 és 2,0 ml-es csövek készült gyors centrifugálására alkalmas
legyen
Paraméterek:
Érintő-képernyős kijelző van a készüléken, ahol a paraméterek digitális kijelzése látható.
A maximális fordulatszám legalább 12100 rpm
A rotor autoklávozható legyen
Speed funkció legalább 800-12100 rpm legyen
Kapacitása legalább 12 x 1,5 vagy 2,0 ml cső
A készülék a biológiai biztonsági fülke alatt elhelyezhető legyen, ezt a mérete tegye lehetővé
Asztali centrifuga méretű legyen
Szoftver követelményei:
Mikroprocesszoros vezérlés és a paraméterek digitális kijelzése.
Automatikus rotor felismerés, tartozékok listája benne van a készülék memóriájában, akár 40 program tárolása a
memóriában.
Funkciókat és üzemzavart jelző sor a kijelzőn, védelem kiegyensúlyozatlanság kezelésére.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt // A jótállás ideje alatt teljes körű szerviz 48 órán belüli
kiszállással.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
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A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 90 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
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Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: 8 csatornás automata pipetták
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38437100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "8 csatornás automata pipettasorozat (1-10, 20-200µl, 50-300µl)" és 1 darab "8
csatornás automata pipetta (30-300µl)"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
(1) 8 csatornás automata pipettasorozat (1-10, 20-200µl, 50-300µl)
Minta:
Vizsgálati minták, reagensek precíz bemérése.
Paraméterek:
Autoklávozható
A pipetta ergonómikus fogantyú kialakítású, amely csökkenti a csuklóterhelést.
Állítható térfogat és a beállított térfogat fixálása.
Kalibrálhatóság.
A többcsatornás pipetták esetében 360°-ban elforgatható pipettázó fej, és pipettahegy ledobás.
(2) 8 csatornás automata pipetta (30-300µl)
Minta:
Vizsgálati minták, reagensek precíz bemérése.
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Paraméterek:
Ultrakönnyű kialakítás.
Autoklávozható
Kis pipettázó erő.
A pipetta ergonómikus fogantyú kialakítású, amely csökkenti a csuklóterhelést.
Egyszerű és gyors térfogatbeállítás, és a beállított térfogat fixálása.
Egyszerű karbantartás.
Kalibrálhatóság.
A többcsatornás pipetták esetében 360°-ban elforgatható pipettázó fej, és pipettahegy ledobás.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
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forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Turbidiméter
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Turbidiméter"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Minta:
Human szérum, plazma, vizelet és liquor mintákban szolubilis fehérjék kimutatása, mennyiségi meghatározása.
A minták behelyezésén kívül a készülék teljesen automatizált.
Mérés közben lehetséges további minták behelyezése, valamint sürgős minta soron kívüli mérése.
Akár 120 mérés lefuttatására képes óránként.
Reagensek hűtése a készüléken belül.
A páciens minták vonalkód alapján történő azonosítása.
Mérési elv és gerjesztés:
A vizsgálandó antigénre specifikus antistest, és az antigén által létrehozott immunkomplex fényszórásán alapuló
mérési módszer.
A fényforrás xenon lámpa.
Paraméterek:
Kvantitatív IgG alosztályok mérése, a mérési tartományok legalább az alábbiak: IgG1 esetén: 150-144 000 mg/l,
IgG2 esetén: 20-28 000 mg/l, IgG3 esetén: 5,5-8800 mg/l, IgG4 esetén: 4,3-64 800 mg/l.
A felhasználó igényeinek megfelelően a vizsgálatok sora további paraméterekkel bővíthető.
Szoftver követelményei:
Automatikus/manuális fájl mentés, a LIR-be ill. felhasználó által meghatározott helyre
Automatikus antigén túlsúly ellenőrzés.
Elmenthető műszerbeállítások.
A referencia tartományon kívüli eredméynek megjelölése, mind a szoftverben, mind a „test report-on”.
Quality controll:
Minden reagens mellé jár kontrol; a kalibrációt követően a kontrol lemérése nélkül nem lehet mintát mérni.
Levey-Jennings diagram.
Westgard QC monitorozása.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- használt (gyártási év 2020-nál nem régebbi) vagy új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt // A jótállás ideje alatt teljes körű szerviz 48 órán belüli
kiszállással.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
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A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
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<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Folyadékkromatográfiás rendszer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszer"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Kvaterner gradiens pumpa:
Beépített dinamikus nyomáspulzálás kiegyenlítő
Beépített gáztalanító
Beépített perisztaltikus pumpafejmosó
Áramlási sebesség beállíthatóság: 0,2-10 ml/min
Áramlás pontossága: ±1%
Áramlás precizitása: <0,07% RSD
Keverés precizitása: <0,2% RSD
Kis holttérfogat
Nyomástartomány: 0-60MPa
Termosztálható automata mintaadagoló:
Mintakapacitás: 100 x 2ml vials
Beállítható injektálási térfogat: 0,1-100ul
Injektálás reprodukálhatósága: <0,25% RSD
Hőmérséklettartomány: 4-40°C
Oszloptermosztát:
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Hőmérséklettartomány: 10-80°C
Hőmérséklet pontosság: ±0,5°C
Hőmérséklet stabilitás: ±0,1°C
Minimum két független zóna
Fluoreszcens detektor:
Hullámhossz tartomány: 200-1000nm/gerjesztési, 200-1000nm/emissziós
Hullámhossz beállítás pontossága: ±3nm
Hullámhossz beállítás reprodukálhatósága: ±0,2nm
Spektrális sávszélesség: 20 nm (gerjesztési, emissziós)
Érzékenység: Raman S/N>300:1 (with Ex 350nm, Em 397nm and using the dark value at 450nm as reference point,
water filled standard flow cell)
Vezérlő szoftver, kromatográfiás munkaállomás :
(!) A műszer vezérlő szoftvere legyen alkalmas AK laboratóriumában működő Agilent Chemstation szoftveren
kapott mérési adatok adaptálására mindenféle konverzió nélkül.
(!) A megajánlott modulok kompromisszum nélkül legyenek illeszthetőek a laboratóriumban működő Agilent
HPLC 1200 és 1260 rendszerekhez.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint
került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
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(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(2/A)Ha a termék nem minősül sem orvostechnikai, sem in vitro terméknek, a termékre vonatkozóan előírt EU
direktíváknak való megfelelést CE tanúsítvánnyal kell igazolni. AK a műszaki követelmények alatt, ill. a mintaként
előkészített megfelelőségi nyilatkozatban kiegészítést tett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
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A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Áramlási citométer
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Áramlási citométer"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Minta:
Human eredetű sejtek, részecskék folyadékban szuszpendálva.
A mintacsőből történő közvetlen mérés mellett a készülék rendelkezik automata mintaváltóval (karusszel).
Gerjesztés:
A készülék rendelkezik legalább 2 lézerrel, melyből az egyik 488 nm-es kék, a másik 638 nm-es piros gerjesztési
forrás.
A későbbiekben, a felhasználói igényeknek megfelelően a készülék bővíthető, további, egy lézerrel.
Paraméterek:
A készülék megfelel az in vitro diagnosztikai készülékekre vonatkozó 98/79/EK európai irányelvnek.
A beszerezni kívánt készülék legyen alkalmas minimum 4 szín mérésére kék lézerrel és legalább 2 szín mérésére
piros lézerrel (6 fluoreszcens csatorna), plusz a klasszikus fényszórási paraméterek (Forward Scatter és Side Scatter)
alapján történő differenciálásra
Minden fluoreszcens csatornán „Height” és „Area” mérési lehetőség.
A detektált eseményekhez „Time” paraméter társítható (lehetővé téve a mérési adatpontok időbeliségének
nyomonkövetését).
Az adatgyűjtés sebessége minimálisan 30 000 sejt/másodperc.
Triggerelés:
Minden mérési paraméterre (Scatter és fluoreszcens jelek) lehetséges egy triggerszint beállítása.
Legalább 2 paraméter kombinációjára is lehetséges a triggerelés.
Érzékenység:
Fluoreszcens FITC csatornára kisebb egyenlő, 40 MESF-FITC, Phycoerythrin csatornára kisebb egyenlő 20 MESF-PE;
(MESF: Molecules of Equivalent Soluble Fluorochrome) érzékenység.
Fluidika:
Hidrodinamikai fókuszálás.
Konstans mintaáramlás, amelynek a sebessége állítható.
Szoftver követelményei:
Automatikus fájl mentés, a felhasználó által meghatározott helyre.
Hisztogram, felhőkép, denzitás ábra, kapuzási lehetőségek.
Statisztika a kapuzott populációkra (mean, std, count, medián).
Kép exportálási lehetőség, adat exportálási lehetőség.
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Elmenthető műszerbeállítások.
A referencia tartományok feltüntetve a „test report-on”, a tartományon kívüli eredmények megjelölésével
Kompenzáció támogatása utólagosan, szoftveresen is.
Quality controll:
Levey-Jennings diagram.
Detektálási küszöb automatikus meghatározása.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint
került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt // A jótállás ideje alatt teljes körű szerviz 48 órán belüli
kiszállással.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
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forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Thermomixer
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 2 darab "Thermomixer"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Paraméterek:
Különböző biológiai minták feldolgozásához, RNS, DNS mintákkal történő molekuláris módszerek alkalmazásához
5 különböző cserélhető feltéttel
Asztali készülék
Állítható sebességű
Sebesség legalább 250-1400 ford./perc
Keverés, hűtés és fűtési funkciókkal rendelkezzen. Keverési frekvencia 250-1400 ford./perc
Hőmérséklet tartomány 4-100 °C
Hőmérséklet pontosság Max. ±0.5 °C at 20 – 45 °C
Az alapkészülékre módszertől függően különböző feltétek legyenek illeszthetőek.Minden általános"
csőtípus" ( Eppendorf csövek, , 15 ml-es 50 ml-es cső )és lemez használható rajta 5 ul-50 mL űrtartalom között
(Eppendorf cső, vérvételi cső, ELISA plate)
Időzítés 1 min to 96 óra, folyamatos
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
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Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
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A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Szekvenáló készülék
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Újgenerációs szekvenáló készülék"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Egy integrált rendszer, amely képes az amplifikálást, szekvenálást és az adatelemzést is végrehajtani.
Minimális a helyigénye, laborasztalon is elfér.
A kezelőfelület érintőképernyős.
A készülék képes a reagensek lotszámának azonosítására.
A szekvenáló alkalmas célzott amplikon szekvenálásra, célzott expressziós profil szekvenálásra, mikro RNS
szekvenálásra, kromatin immunprecipitációs (Chip) szekvenálásra.
A paired-end típusú szekvenálás során több, mint 2x250 bp leolvasására is képes.
A készüléken keresztül lehetőség van olyan alkalmazások elérésére, amely lehetővé teszi a másodlagos
adatértékelési lépések végrehajtását, a szekvencia illesztést, variáns azonosítását, annotálás, vizuális és adat
interpretálást.
A rendszerhez integrált vezérlő számítógép használatával a teljes adatelemzés 3-5 óra alatt elvégezhető.
A készülék alkalmas adatminőség alapján többmillió fragmens párhuzamos szekvenálására.
A szekvenáló készülék alkalmas változtatható leolvasási hosszúság és adatkihozatal, single-read vagy paired-end
módban történő leolvasásra.
Képes elvégezni kis genomok de novo újraszekvenálását, kis RNS szekvenálást, szekvenálási könyvtár
minőségellenőrzését, 16S metagenom szekvenálást.
A készülék, a rendszer működéséhez használt reagenskészlet megbízható, a minősége állandó az egyes
sarzsokban. A készülékkel kompatibilis reagensek száma több mint 2.
A leolvasás minősége a bázisok több mint 75 %-a Q30 minőség érték felett legalább 2x250 bp leolvasásánál
(99,9%).
Rendelkezik "Sequencing By Synthesis" technológia alkalmazásával fluoreszcensen jelölt "reversible terminator
chemistry" kémia használatával
A mintafeldolgozástól az eredmény kiadásáig eltelt idő ne legyen több, mint 54 óra.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
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- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(2/A)Ha a termék nem minősül sem orvostechnikai, sem in vitro terméknek, a termékre vonatkozóan előírt EU
direktíváknak való megfelelést CE tanúsítvánnyal kell igazolni, továbbá CE IVD minősítés hiányában a megajánlott
termékkel egyidejűleg a pozitív eredmények konfirmálására alkalmas CE IVD minősítésű hagyományos szekvenáló
eszközt kell biztosítani, amelyet CE IVD tanúsítvánnyal kell igazolni. AK a műszaki követelmények alatt, ill. a
mintaként előkészített megfelelőségi nyilatkozatban kiegészítést tett.
(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:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Droplet PCR készülék
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Nagy kapacitású droplet PCR készülék"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
A munkafolyamat automatizálható a mintaszám változtathatósága és minimális humánerőforrás szükségessége
mellett.
Az automata digitális PCR rendszer droplet technikán alapuljon
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Droplet technikán alapuló PCR rendszer amelynek részei droplet generátor, droplet reader, számítógéppel
szoftverrel
Az automata, digitális droplet készülékkel szemben támasztott műszaki követelmény egy kompatibilis PCR
készülék, mint kiszolgáló elem
Az automata digitális PCR rendszernek alkalmasnak kell lennie a vizsgálni kívánt DNS molekulák kópiaszámának
abszolút meghatározására nagy pontossággal
Az automata dPCR rendszer legyen alkamas kópiaszám variáció, mutáció, polimorfizmus génexpresszió
vizsgálatára.
Az automata digitális PCR rendszer és kiszolgáló elemei (PCR készülék és fóliarögzítő) validáltan illeszkedjen a
munkafolyamatba az elejétől a végéig.
A PCR rendszer alkalmas kompatibilis Taqman próbás (legalább kétféle egyidőben) valamint DNS-t jelölő
fluorszcens festékkel való működésre.
Az automata digitális PCR rendszer nyitott rendszerű legyen amely alkalmas a gyártó által forgalmazott Taqman
reagensek mellett más egyéb Taqman próbás reagensek használatára.
Az automata digitális PCR rendszer és a kiszolgáló elemei (PCR készülék és fólia rögzítő) validáltan illeszkedik a
munkafolyamatba az elejétől a befejezéséig.
A műszerhasználati idő 96 minta feldolgozása esetén kevesebb, mint 8 óra.
Az automata digitális PCR rendszer az egy futtatásban feldolgozható mintaszám 1-96 között rugalmasan
változtatható.
Az automata droplet generátora és a droplet readere alkalmas az egyes kópiaszámok nagy pontossággal történő
meghatározására.
Képes egy kópia target szekvencia meghatározására, 4-5 kópia jelenléte is elkülöníthető.
Az automata digitális PCr rendszer droplet technikán alapul.
Az automata digitális PCR rendszernek alkalmas a vizsgált DNS molekulák kópiaszámának abszolút
meghatározására nagy pontossággal.
Az automata digitális PCR rendszer alkalmas legalább 0,2 cpm érzékenység elérésére (variáns/össze vizsgált DNS
molekula).
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt // A jótállás ideje alatt teljes körű szerviz 48 órán belüli
kiszállással.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
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műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(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 db droplet technikán alapuló automata, digitális PCR rendszerrel kompatibilis
fóliarögzítő megléte (IGEN/NEM) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
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A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: PCR készülék
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 2 darab "Nagy kapacitású PCR készülék"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
A munkafolyamat automatizálható a mintaszám változtathatósága és minimális humánerőforrás szükségessége
mellett.
A készülék alkalmas kópiaszám , mutáció polimorfizmus, génexpresszió vizsgálatára.
A PCR rendszer alkalmas kompatibilis Taqman próbás (legalább kétféle egyidőben) valamint DNS-t jelölő
fluorszcens festékkel való működésre.
A PCR rendszer nyitott rendszerű, alkalmas a gyártó által forgalmazott Taqman reagensek mellett más egyéb
Taqman próbás reagensek használatára.
A fűtőblokk átlagos fűtési sebessége >3°C/sec
A műszerhasználati idő 96 minta feldolgozása esetén kevesebb legyen, mint 3 óra
A fűtőblokk maximális sebessége >4 C/sec. Fűtési, hűtési technológiá Peltier alapú legyen.
Fűthető tetővel rendelkezzen. A blokk hőmérséklettartománya 4-99 °C tartomány. Programozható hőmérséklet
táv tartomány 1-24 °C.
Gradiens működési tartomány 30-99 C.A készülék képes legyen gradiens létrehozására. (+15-20% eltérés
elfogadható)
Pontosság ± 0,2, uniformitás ± 0,4 legyen
Dinamikus tartomány legalább 10 nagyságrend
A készülék alkalmas legyen multiplex analízisre.multiplicitási érték (célmolekula/minta) >4
A készülék alkalmas legyen 96 lyukú plate és PCR csövek befogadására is.
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A minta mennyisége 5-50µl
A detektálás legalább 6 csatornán legyen (5 szín és egy FRET) A scanning idő minden csatorna esetében < 15 sec.
A gerjesztési, detektálási hullámhossz tartománya 450-730 nm (+/-15 nm elfogadható)
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(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 scanning idő egy csatorna esetében <3 sec (IGEN/NEM) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 30 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Kromoszómakiértékelő rendszer és Upgrade
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Kromoszómakiértékelő rendszer és Upgrade"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Berendezés
Upgrade - Mikroszkópos FISH és Karyo elemzésére alkalmas képalkotó rendszer
Mikroszkóp
Stabil egyenes állású, 100 W halogén vagy ezzel egyenértékű LED megvilágítással ellátott fém mikroszkóp váz
6 pozíciós objektív revolver
Állítható Koehler megvilágítás
Trinokuláis tubus, min. 10x/22 FN okulárokkal
Metál halid fluoreszcens fényforrás, ami 2000 üzemóra élettartammal rendelkezik
5 férőhelyes fluoreszcens bevetítőegység
Szűrőkockák: DAPI, Aqua, Green, Red
Végtelenre korrigált Plan Fluotar objektív 10x
Végtelenre korrigált Plan APO objektív 100x
Kamera
A szoftverrel kompatibilis, nagy érzékenységű monokróm FISH és Karyo képalotásra alkalmas mikroszkóp kamera.
Számítógép hardware
A rendszer vezérlésére alkalmas számítógépes munkaállomás (számítógép, monitor, billentyűzet, egér)
Software
Karyotipizálásra és FISH képelemzésre alkalmas szoftver.
Meglévő rendszer szoftveres upgrade-je az új rendszerrel megegyező verzióra
A rendszer legyen kompatibilis a laboratórium által használt saját tulajdonú CytoVision rendszerrel.
Az új rendszer hálózatba kötése a saját tulajdonú CytoVision rendszerrel.
A szoftver és a mikroszkóp egy gyártótól származzon.
Software+Hardware együtt
(!) A jelenleg használt CytoVision rendszertől eltérő ajánlat esetén az ajánlott másik rendszert a szerződés
időtartama alatt -két héten át -mely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít bele- AK teszteli a laboratórium
telephelyén, hogy össze tudja hasonlítani a jelenlegi Cytovision technikai és felhasználóbarát megoldásaival, képi
minőségével.
(!) A jelenleg használt CytoVision rendszertől eltérő ajánlat esetén a két rendszer összekötése elvárt feltétel.
Amennyiben az összekötés nem megvalósítható, úgy két teljes rendszer telepítése szükséges.
(!) A jelenleg használt, 6 év dokumentációját tartalmazó kiértékelőrendszer archivált képi és betegadatainak
konverzióját kérjük bemutatni.
(!) Részletek a szerződéstervezet 4.6. pontjában. AT ajánlata benyújtásával elfogadja a tesztelésre vonatkozó
feltételeket és azt, hogy Vevő nem megfelelően minősítheti AT által megajánlott terméket.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
- új (gyári új, nem használt, nem demókészülék);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
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A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 120 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
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Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
II.2.1)
Elnevezés: Nagy áteresztőképességű nukleinsavizoláló automata
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) részletezett műszaki
követelményeknek megfeleltethető termék(ek) beszerzése.
(X) Beszerzendő termék: 1 darab "Nagy áteresztőképességű nukleinsavizoláló automata"
(X) Megajánlott termékkel szemben támasztott követelmények:
Nagy áteresztőképességű nukleinsavizoláló automata
Nagy minta áteresztőképesség (12-96 minta).
Lehetőség legyen a folyamatos mintabetöltésre.
A 96 minta izolálása max. 6 óra alatt megtörténjen
A készülék rendelkezzen hűtőblokkal,képes legyen az izolált nukleinsavat hűtve tartani.
Az izoláló automata legyen nyitott rendszerű, alkalmas más gyártótól származó CE-IVD és egyéb (pl. saját
kidolgozású) tesztek felhasználására is
Az izolálás folyamata során szűrős pipettahegyeket használjon
A készülék legyen bekapcsolható a laboratóriumi informatikai rendszerbe.
Az automata különítse el a keletkező veszélyes hulladékot.
A készülékbe beépített szoftver felhasználóbarát legyen, minimalizálja a felhasználó által elkövetethető hibákat.
(X) Ajánlattevő (AT) kizárólag olyan termék(ek)et ajánlhat meg, mely megfelel az alábbiaknak:
- az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható;
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- új (gyári új, nem használt, nem demó);
- az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető
követelményei szerint került legyártásra.
(X) AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell:
- a szállítandó eszköz (termék) csomagolásának és szállításának,
- beüzemelés,
- betanítás (oktatás max 15 fő és max 5 nap), valamint
- a jótállás (minimum 12 hónap) költségeit egyaránt.
(X) ATnek SZAKMAI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben
támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti.
A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni
kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere
számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. (ld. KKD. 7.5.)
A szakmai ajánlat hiánypótlás eljárási cselekmény keretében nem csatolható, tehát a szakmai ajánlat hiánya
esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN.
(X) ATnek MŰSZAKI AJÁNLAT keretében részeként TERMÉKENKÉNT csatolnia kell
(1) a megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által
felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, továbbá
műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ha gyártó által felügyelt termékismertető nem magyar nyelvű, csatolni szükséges a nem magyar nyelvű
dokumentumot és annak magyar nyelvű fordítását is.
AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén gyártó vagy EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, termék funkcionális és
műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő nem várja el a gyártó általi hitelesítést, azaz
bármilyen, a gyártótól származó termékleírás/prospektus megfelelő.
Amennyiben a gyártó által felügyelt termékismertető nem tartalmaz minden - a műszaki követelménynek
való megfeleléshez szükséges - információt, úgy ajánlattevőnek további nyilatkozatot nem szükséges
benyújtani, ajánlatkérő a Kbt. 2. § (3) bekezdésében is foglalt jóhiszeműség elve alapján ajánlattevő által kitöltött
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATON feltüntetett értékeket vizsgálja. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozik a Kbt. 69. §
(1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Erre tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termék műszaki paramétereiben
felmerült kétség esetén további felvilágosítást kérjen ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezzel egy időben hivatkozik a
Kbt. 71. § (7) bekezdésére és ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlat elbírálása érdekében
szükséges.
(2) megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség
értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(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:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2020-00010 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban rögzített érték tájékoztató jellegű adat. Ajánlattevő teljesítésére nyitva álló határidő az ajánlattevő
által a "Megfelelősségi nyilatkozat"-ban vállalt teljesítési határidő, mely nem haladhatja meg az alábbi maximum
értékeket:
Szállítás időtartama maximum: 90 nap
Beüzemelés időtartama maximum: 30 nap
Oktatás időtartama maximum: 5 nap
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal az általa megajánlott termék ajánlatkérő részére történő szállítására,
ajánlatkérő által meghatározott helyen történő átadására, beüzemelésre, készülék teszt elvégzésére és – a
termék rendeltetésszerű használatához szükséges – oktatás lebonyolítására a szerződés hatálybalépését követő
<felhívásban foglalt, ajánlattevő részére nyitva álló teljesítési határidő> hónapon belül. [szerződéstervezet 1.1.
pontja]
A szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által történő aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az
esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés hatályba lépésének napja. [szerződéstervezet 2.1. pontja]
A szerződés 2.1. pontjától eltérően a szerződés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a)
bekezdése alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba. [szerződéstervezet
2.2. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által
történő aláírás napján lép érvénybe és mindkét fél általi teljesítésig hatályos. Amennyiben a szerződés aláírására
a Felek között nem egyidejűleg kerül sor, abban az esetben az utolsó aláírás időpontja a szerződés érvénybe
lépésének napja. [szerződéstervezet 2.3. pontja]
A szerződés 2.2. pontjában foglalt esetben Felek elfogadják, hogy a szerződés hatálybalépésére a
szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a
szerződéskötési kötelezettség alól.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt tanúsítvány kézhezvételét
követően – kapcsolattartó útján – haladéktalanul tájékoztatja nyertes ajánlattevőt annak tényéről.
Ebben az esetben a szerződés a nyertes ajánlattevő tájékoztatásának napján lép hatályba és mindkét fél általi
teljesítésig hatályos. [szerződéstervezet 2.4. pontja]
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)
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IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 243 - 640004
(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: Laborműszerek és eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024534 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nukleinsav izoláló automata
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:
2022/08/22 (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: QANTASCOPE Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24184739213
Postai cím: Moór János Utca 3-5. HRSZ.: 8071/29
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@qantascope.hu
Telefon: +36 308462025
Internetcím(ek): (URL) www.qantascope.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7382670,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Nukleinsav izoláló automaták PCR
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:
2022/08/10 (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: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10658415242
Postai cím: Hungária Krt. 128-132.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL) www.bmgrp.hu
Fax: +36 12012684
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: 38018000,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Mini centrifuga-Eppendorf
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:
2022/09/07 (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: TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12279144241
Postai cím: Labdarugó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@tslabor.hu
Telefon: +36 709777666
Internetcím(ek): (URL) www.tslabor.hu
Fax: +36 12034308
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3894519,00
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: 8 csatornás automata pipetták
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024534 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Turbidiméter
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:
2022/08/22 (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: Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10938164213
Postai cím: Torbágy Utca 15/A
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: mail.hu@biotest.com
Telefon: +36 23511311
Internetcím(ek): (URL) www.biotest.hu
Fax: +36 23511310
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: 25170000,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Folyadékkromatográfiás rendszer
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:
2022/09/05 (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
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11802428243
Postai cím: Péterhegyi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tender@kromat.hu
Telefon: +36 12482110
Internetcím(ek): (URL) www.kromat.hu
Fax: +36 13198547
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19424195,00
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: 8 Elnevezés: Áramlási citométer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024534 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Thermomixer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024534 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Szekvenáló készülék
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:
2022/09/05 (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
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24765442213
Postai cím: Gyári Út 33.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: info@genetica.hu
Telefon: +36 302910413
Internetcím(ek): (URL) www.genetica.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113000000,00
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
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: Droplet PCR készülék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024534 (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: 12 Elnevezés: PCR készülék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 024534 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Kromoszómakiértékelő rendszer és Upgrade
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:
2022/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12122066213
Postai cím: Ipari Park, Moór János Utca 3-5.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL) www.biomarker.hu
Fax: +36 28422319
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: 27298000,00
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: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Nagy áteresztőképességű nukleinsavizoláló automata
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:
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2022/08/12 (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: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12122066213
Postai cím: Ipari Park, Moór János Utca 3-5.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL) www.biomarker.hu
Fax: +36 28422319
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: 33853614,00
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:
Ajánlatkérő a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján az alábbi tájékoztatást adja:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka;
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele);
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele);
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d) * ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezése.
1 - Laborműszerek és eszközök
a) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]
b) c) TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Attila Utca 126. / 12279144-2-41) Új Európa
Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 48. / 13010126-2-41)
d) 2 - Nukleinsav izoláló automata
a) b) QANTASCOPE Hungary Kft. (2100 Gödöllő, Moór János Utca 3-5. HRSZ.: 8071/29 / 24184739-2-13)
c) QANTASCOPE Hungary Kft. (2100 Gödöllő, Moór János Utca 3-5. HRSZ.: 8071/29 / 24184739-2-13)
CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna Utca 4. 2. em.
18. / 13349381-2-41) BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János
Utca 3-5. / 12122066-2-13)
d) 3 - Nukleinsav izoláló automaták PCR
a) b) Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft. (1143 Budapest, Hungária Krt. 128-132. / 10658415-2-42)
c) Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft. (1143 Budapest, Hungária Krt. 128-132. / 10658415-2-42)
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5. /
12122066-2-13)
d) 4 - Mini centrifuga-Eppendorf
a) b) TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Attila Utca 126. / 12279144-2-41)
c) TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Attila Utca 126. / 12279144-2-41)
d) 5 - 8 csatornás automata pipetták
a) nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont]
b) c) d) 6 - Turbidiméter
a) b) Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy Utca 15/A. /
10938164-2-13)
c) Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy Utca 15/A. /
10938164-2-13)
d) 7 - Folyadékkromatográfiás rendszer
a) b) "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi Út 98. / 11802428-2-43)
c) "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi Út 98. / 11802428-2-43)
d) 8 - Áramlási citométer
a) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]
b) c) Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Fehérvári Út 79. II. em. / 12266788-2-43) TS
Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Attila Utca 126. / 12279144-2-41)
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d) 9 - Thermomixer
a) nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont]
b) c) d) 10 - Szekvenáló készülék
a) b) GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Kft. (2300 Szigetszentmiklós, Gyári Út 33. / 24765442-2-13)
c) GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Kft. (2300 Szigetszentmiklós, Gyári Út 33. / 24765442-2-13)
d) 11 - Droplet PCR készülék
a) nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont]
b) c) d) 12 - PCR készülék
a) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]
b) c) BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5. /
12122066-2-13)
d) 13 - Kromoszómakiértékelő rendszer és Upgrade
a) b) BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5. /
12122066-2-13)
c) BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5. /
12122066-2-13)
d) 14 - Nagy áteresztőképességű nukleinsavizoláló automata
a) b) BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5. /
12122066-2-13)
c) BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5. /
12122066-2-13)
d) 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. §
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:
2022/09/16 (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
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Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19527/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar 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: 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):
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: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikai HW eszközök 2022
Hivatkozási szám: EKR000180072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

418

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31154000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szünetmentes tápegységek beszerzése a Magyar Közút NZRt. kezelésében és üzemeltetésében lévő úthálózaton
illetve telephelyeken
Kiegészítő CPV kódok:
30236000 Különféle számítógépes berendezések
31111000 Tápegységek
31400000 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 139964000,00 (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: Elektronikai HW eszközök 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Dunakeszi, Gödöllő,
Szigetszentmiklós, Makó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szünetmentes áramforrások cseréje a szerződés aláírását követő 12 hónapon belül
Általános feladatleírás (minden, 12 hónapon belül szállítandó és telepítendő gépcsoportra):
Meglévő szünetmentes áramforrás leszerelése.
A telepítendő UPS teljesítményének megfelelő villamos környezet teljes körű kialakítása.
Kerülőági bypass elosztó telepítése kapcsoló állapot jelzéssel az UPS számára.
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Csak világos áttérésű bypass kialakítás elfogadott! A telepített elosztó berendezésnek meg kell felelnie az MSZ
EN 61439 szabványnak. Darabvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi nyilatkozat elkészítése és átadása nyertes
ajánlattevő feladata.
Az UPS betáp oldali védelmének illesztése a telepítendő UPS teljesítményéhez.
EPO (tűzvédelmi vészleállító) kiépítése az UPS helységtől az épületen belüli diszpécser helyiségbe
A műszaki specifikációban szereplő szünetmentes áramforrások helyszínre szállítása, telepítése, üzembe helyezése
A telepített UPS-ek informatikai hálózatba történő illesztése, a távfelügyeleti beállítások elvégzése, távfelügyeleti
felhasználói felület élesítése, beállítása.
ÉV mérés, első üzembe helyezési jegyzőkönyv készítése
100 db berendezés távoli elérését/felügyeletét ellátó IPM távfelügyeleti rendszer (alkalmazás, licensz) biztosítása
Kezelői és karbantartói oktatások megtartása megrendelő üzemeltetői személyzet részére (6 fő)
Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, elektronikus formában átadása megrendelőnek.
Éles tesztelés illetve 72 órás tesztüzem, amelynek része a meglévő aggregátorral való együttműködés ellenőrzése
is
72 órás tesztüzemet követően a leszerelt berendezések elszállítása Ajánlatkérő Gödöllő Informatikai Központ
telephelyre
Érintett gépek teljesítménye és darabszáma:
20KVA-es UPS(összesen 5 db)
40KVA-es UPS: (összesen 6 db)
11KVA-es UPS: (összesen 2 db)
A gépcsoportonkénti részletes feladatleírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Eszköz szállítás: szerződés aláírását követő 60 napon belül
Érintett gépek teljesítménye és darabszáma:
45 db, 1,6KVA-es UPS
17 db, 5KVA-es UPS
100 db, 12V 12Ah zárt, gondozásmentes zselés akkumulátor
18 db, 12V 22Ah zárt, gondozásmentes zselés akkumulátor
16 db, 12V 27Ah zárt, gondozásmentes zselés akkumulátor
150 db, 12V 55Ah zárt, gondozásmentes zselés akkumulátor
16 db, 12V 200Ah zárt, gondozásmentes zselés SOLAR akkumulátor
A gépcsoportonkénti részletes feladatleírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Az üzembe helyezés magába foglalja a gépek, eszközök leszállítását, beszerelését, rendeltetésszerű használatra
alkalmas módon történő üzembe helyezését és az ehhez szükséges anyagok berendezések biztosításával, az
érvényes gyártói vagy forgalmazói nyilatkozat bemutatását, első üzembe helyezési és tesztüzemi jegyzőkönyvek
felvételét, hatósági engedély beszerzését (szükség esetén), a kezelőszemélyzet betanítását helyszínen, a
darabvizsgálati jegyzőkönyv felvételét, a megfelelőségi nyilatkozat elkészítését és átadását, a megvalósulási
tervdokumentáció elkészítését és átadását. A szállítás és üzembe helyezés magában foglalja továbbá a műszaki
leírásban foglalt jellemzők és feladatok teljesítését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többlet időtartama a kötelezően előírt jótálláson felül (hónap) 12
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
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:
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 079 - 211630
(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: SZER-001098-2022 Rész száma: Elnevezés: Elektronikai HW eszközök
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:
2022/09/05 (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: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12011069244
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 12707600
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 12707679
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 113121909,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 139964000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1037 Budapest Montevideo utca 8.
12011069-2-44
2. TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1077 Budapest Izabella utca 5. pinceszint 1.
11856403-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19733/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar 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: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Országos közutak fenntartása
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000760612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63721200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése.
Az SKHU/1601/2.2.1/362 sz. Interreg megállapodás keretén belül, Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen, létesített
Neszmély - Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) komprév komplex üzemeltetési tevékenységét a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban MK, vagy Ajánlatkérő) az általa rendelkezésre bocsátott önjáró komphajó
és kikötőjének 24 hónap határozott időtartamú, vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó komplex vállalkozási
keretszerződés keretében kívánja üzemeltetni.
A szerződés tárgya:
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott önjáró komphajó és kikötőjének 24 hónap határozott időtartamú,
vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó komplex üzemeltetése vállalkozási keretszerződés keretében.
A teljesítés helye: Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen létesített Neszmély - Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom)
komprév, valamint Ajánlatkérő eseti megrendelése szerinti helyszín.
A vállalkozási keretszerződés 24 hónapra tervezett mennyisége 3 456 üzemóra.
Ajánlatkérő a nettó 400 000 000,- Ft keretösszeg 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal.
Vállalkozó feladatainak részletezését a Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzés ismertetése:
A neszmélyi kompüzem komplex üzemeltetése magában foglalja az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
önjáró komp, valamint a komprámpa, a parkoló, a kikötő, a kikötőépület és a környező zöldterület üzemeltetését,
karbantartását, őrzését és havária esetén védelmét, kármentesítését. A kompüzem utasforgalmi, személyzeti és
adminisztrációs funkcióinak a két szintes kikötőépület ad helyet, ebben kialakítható információs pult, utasváró,
személyzeti tartózkodó, és vendéglátóipari egység. Az üzemeltetést végző feladata és felelőssége minden
olyan adminisztratív, tájékoztatási, műszaki, fenntartási és javítási tevékenység, amelyek elengedhetetlenek a
kompüzem szabályos, biztonságos és magas színvonalú működtetéséhez.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 398784000,00 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

II.2.1)
Elnevezés: Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

63721200-1

További tárgyak:

63726600-0
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Kiegészítő szójegyzék

60610000-7
60640000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen létesített Neszmély –
Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) komprév, valamint Ajánlatkérő eseti megrendelése szerinti helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése.
Az SKHU/1601/2.2.1/362 sz. Interreg megállapodás keretén belül, Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen, létesített
Neszmély – Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) komprév komplex üzemeltetési tevékenységét a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban MK, vagy Ajánlatkérő) az általa rendelkezésre bocsátott önjáró komphajó
és kikötőjének 24 hónap határozott időtartamú, vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó komplex vállalkozási
keretszerződés keretében kívánja üzemeltetni.
A szerződés tárgya:
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott önjáró komphajó és kikötőjének 24 hónap határozott időtartamú,
vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó komplex üzemeltetése vállalkozási keretszerződés keretében.
A teljesítés helye: Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen létesített Neszmély – Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom)
komprév, valamint Ajánlatkérő eseti megrendelése szerinti helyszín.
A vállalkozási keretszerződés 24 hónapra tervezett mennyisége 3.456 üzemóra.
Ajánlatkérő a nettó 400.000.000,- Ft keretösszeg 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal.
Vállalkozó feladatainak részletezését a Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzés ismertetése:
A neszmélyi kompüzem komplex üzemeltetése magában foglalja az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
önjáró komp, valamint a komprámpa, a parkoló, a kikötő, a kikötőépület és a környező zöldterület üzemeltetését,
karbantartását, őrzését és havária esetén védelmét, kármentesítését. A kompüzem utasforgalmi, személyzeti és
adminisztrációs funkcióinak a két szintes kikötőépület ad helyet, ebben kialakítható információs pult, utasváró,
személyzeti tartózkodó, és vendéglátóipari egység. Az üzemeltetést végző feladata és felelőssége minden
olyan adminisztratív, tájékoztatási, műszaki, fenntartási és javítási tevékenység, amelyek elengedhetetlenek a
kompüzem szabályos, biztonságos és magas színvonalú működtetéséhez.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara
által kibocsátott G-E-V3 – Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 – Vízi jármű
- hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal
egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott
G-E-V3 – Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet
részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati
idején felül önjáró komp és/vagy termes személyhajó és/vagy kabinos személyhajó üzemeltetésre
vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10
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2 3. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 – Vízi
jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az
ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal
rendelkező, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 – Vízi jármű - belvízi nagyhajó
részszakterületen és /vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy
ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felül kompkikötő és/vagy közforgalmú
nagy és kishajók részére alkalmas medencés kikötő üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum
0 hónap maximum 60 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Értékelési szempont Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Forint) 80
2. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 – Vízi jármű belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel
időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy
a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 – Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /
vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően
előírt szakmai gyakorlati idején felül önjáró komp és/vagy termes személyhajó és/vagy kabinos személyhajó
üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10
3. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 – Vízi jármű belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel
időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy
a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 – Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /
vagy G-E-V3 – Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt
szakmai gyakorlati idején felül kompkikötő és/vagy közforgalmú nagy és kishajók részére alkalmas medencés
kikötő üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi
60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2-3. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi
60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
2. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a
részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás
természete és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex
projektfelelősség követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
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: 2022 /S 116 - 326255
(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: Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/08 (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
Hivatalos név: Marina Operator Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14094620441
Postai cím: Hajógyári Sziget 606.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: marinaoperatorkft@gmail.com
Telefon: +36 209308136
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 398784000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (19833/2022)
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 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15598347241
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 303114830
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nebih.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
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Agrár szakigazgatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PCR reagens készletek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000735562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

433

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33694000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
PCR reagens készletek beszerzése 4 részben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 238790000,00 (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: RT-qPCR One-Step enzim master mix reagens készlet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU232,HU321 A teljesítés fő helyszíne: 1143 Budapest, Tábornok u. 2. (NÉBIH
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság),
4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)
7401 Kaposvár, Cseri út 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan maximum 240.000 reakció RT-qPCR One-Step enzim
master mix reagens készlet hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A reagens készlet legalább 5X koncentrációjú master mixet tartalmaz, mely
lehetővé teszi a templát térfogat optimalizálását (IGEN/NEM) 25
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2 A reagens készlet tartalmaz plusz különálló MgCl2 oldatot a rendszerek optimalizálásához (IGEN/NEM) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: BTV RT-PCR reagens készlet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU232,HU321 A teljesítés fő helyszíne: 1143 Budapest, Tábornok u. 2. (NÉBIH
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság),
4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)
7401 Kaposvár, Cseri út 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan maximum 30.000 reakció BTV RT-PCR reagens készlet
hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A reagens_készlettel a real-time (valós-idejű) PCRt a szarvasmarhák egyéb, export
előtt elvégzendő PCR vizsgálataival együtt (Schmallenberg vírust kimutató RT-PCR, szarvasmarha VD vírust
kimutató RT-PCR), közös protokoll alapján el lehet végezni. IGEN/NEM 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: BVD RT-PCR reagens készlet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33694000-1

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

435

NUTS-kód: HU110,HU232,HU321 A teljesítés fő helyszíne: 1143 Budapest, Tábornok u. 2. (NÉBIH
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság),
4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)
7401 Kaposvár, Cseri út 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan maximum 40.000 reakció BVD RT-PCR reagens készlet
hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A reagenskészlettel a real-time (valós-idejű) PCR-t a szarvasmarhák egyéb, export
előtt elvégzendő PCR vizsgálataival együtt (kéknyelv vírus kimutató RT-PCR, Schmallenberg vírus kimutató
RT-PCR), közös protokoll alapján el lehet végezni. IGEN/NEM 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: SBV RT PCR reagens készlet
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU232,HU321 A teljesítés fő helyszíne: 1143 Budapest, Tábornok u. 2. (NÉBIH
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság),
4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. (NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság)
7401 Kaposvár, Cseri út 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan maximum 40.000 reakció SBV RT PCR reagens készlet
hívható le. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A reagenskészlettel a real-time (valós-idejű) PCR a szarvasmarhák egyéb, export
előtt elvégzendő PCR vizsgálataival együtt (kéknyelv vírus kimutató RT-PCR, szarvasmarha VD vírus
kimutató RT-PCR), közös protokoll alapján elvégezhető. IGEN/NEM 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 122 - 346233
(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: RT-qPCR One-Step enzim master mix reagens készlet
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:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EXPERTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11893530213
Postai cím: Drótos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@experta.hu
Telefon: +36 202650898
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: 180045760,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104400000,00
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: BTV RT-PCR reagens készlet
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:
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2022/09/13 (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: NOACK MAGYARORSZÁG Mezőgazdasági Marketing, Kereskedelmi és Szaktanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807688243
Postai cím: Budaörsi Út 131/B FSZ 1-2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: mhorvath@noackgroup.com
Telefon: +36 12466527
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: 99085313,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38310000,00
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: PCR reagens készlet
szállításával kapcsolatos feladatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: BVD RT-PCR reagens készlet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Microkit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 32023464219
Postai cím: Köztársaság Utca 13/B. 2/8. 3942/2/A/23
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: peter.solymosi@microkit.hu
Telefon: +36 209252749
Internetcím(ek): (URL) www.microkit.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 128243750,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45000000,00
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: szállításban való
közreműködés
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: SBV RT PCR reagens készlet
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:
2022/09/13 (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: NOACK MAGYARORSZÁG Mezőgazdasági Marketing, Kereskedelmi és Szaktanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807688243
Postai cím: Budaörsi Út 131/B FSZ 1-2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: mhorvath@noackgroup.com
Telefon: +36 12466527
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: 141110417,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51080000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: PCR reagens készlet
szállításával kapcsolatos feladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész esetében: SEQRS Korlátolt Felelősségű Társaság, 2523 Sárisáp, Malom utca 34., Adószám:
27751871-2-11.
2. rész esetében: Microkit Korlátolt Felelősségű Társaság, 8230 Balatonfüred, Köztársaság utca 13. B.lház. 2.
em. 8., Adószám: 32023464-2-19; BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János utca 3-5., adószám: 12122066-2-13.
3. rész esetében: NOACK MAGYARORSZÁG Mezőgazdasági Marketing, Kereskedelmi és Szaktanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 Budapest, Budaörsi út 131. B. ép. fszt. 1-2., Adószám: 10807688-2-43.
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór
János utca 3-5., adószám: 12122066-2-13, Microtrade 2002 Kft, 1087 Budapest, Hősutca 1. A. ép., adószám:
13032133-2-42.
4. rész esetében: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő,
Ipari Park, Moór János utca 3-5., adószám: 12122066-2-13, Microkit Korlátolt Felelősségű Társaság, 8230
Balatonfüred, Köztársaság utca 13. B.lház. 2. em. 8., Adószám: 32023464-2-19.
4/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d): AK nem alkalmazott az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális
szempontokat.
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. § alapján. VI.3.
Folytatás: 10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont. 11. ) Érték. mód: 1. rész: 1.
Ajánlati ár (nettó Ft/ reakció) - fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell
megadni (tizedesjegy nélkül)] - súlyszám: 70. 2. A reagens készlet legalább 5X koncentrációjú master mixet
tartalmaz, mely lehetővé teszi a templát térfogat optimalizálását (IGEN/NEM) - pontkiosztás - súlyszám:
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25. 3. A reagens készlet tartalmaz plusz különálló MgCl2 oldatot a rendszerek optimalizálásához (IGEN/
NEM) - pontkiosztás - súlyszám: 5. 2. rész: 1. Ajánlati ár (nettó Ft/ reakció) - fordított arányosítás [A nettó
ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)] - súlyszám: 85. 2. A reagenskészlettel
a real-time (valós-idejű) PCR-t a szarvasmarhák egyéb, export előtt elvégzendő PCR vizsgálataival együtt
(Schmallenberg vírust kimutató RT-PCR, szarvasmarha VD vírust kimutató RT-PCR), közös protokoll
alapján el lehet végezni. IGEN/NEM - pontkiosztás - súlyszám: 15. 3. rész: 1. Ajánlati ár (nettó Ft/ reakció)
- fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)] súlyszám: 85. 2. A reagenskészlettel a real-time (valós-idejű) PCR-t a szarvasmarhák egyéb, export előtt
elvégzendő PCR vizsgálataival együtt (kéknyelv vírus kimutató RT-PCR, Schmallenberg vírus kimutató RTPCR), közös protokoll alapján el lehet végezni. IGEN/NEM - pontkiosztás - súlyszám: 15. 4. rész: 1. Ajánlati
ár (nettó Ft/ reakció) - fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni
(tizedesjegy nélkül)] - súlyszám: 85. 2. A reagenskészlettel a real-time (valós-idejű) PCR a szarvasmarhák
egyéb, export előtt elvégzendő PCR vizsgálataival együtt (kéknyelv vírus kimutató RT-PCR, szarvasmarha
VD vírus kimutató RT-PCR), közös protokoll alapján elvégezhető. IGEN/NEM - pontkiosztás - súlyszám:
15. A pontszámok alsó és felső határa: 0-100. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. Az
ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján akkor is,
ha az EKR működési hibája
olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon
nem orvosolható. 13.) A IV.2.6
. pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati
biztosíték adásához nem
kötött. 15.) Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján AK felhívja figyelmét AT-nek, hogy jelen eljárás keretében a
legjobb ár-érték
arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. A keretmegállapodásban részes
ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. 16.) Az eljárás a Kbt. 105. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás
megkötésére irányul. AK a keretmegállapodás második részében az egyes mennyiségeket közvetlen
megrendeléssel hívja le, mellyel
kapcsolatosan további információt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmaz. 17.) A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a késedelmes
illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja. 18.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a
szerint; új GSZ
hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
19.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 20.) A Felolvasólapon az Ajánlati ár (nettó Ft/ reakció)
szakasz esetében a következőket kérjük figyelembe venni: Az egy reakció elvégzésére érvényes árat
az alábbiak szerint kell megadni: egy reakció ára = egy készlet ára / a készlettel elvégezhető reakciók
száma. Az egy reakció elvégzésére vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által megajánlott különböző
kiszerelésű és különböző számú reakció elvégzésére alkalmas készlet esetében. 21.) AK nem teszi lehetővé
gazdálkodó szerv. létrehozását.
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:
2022/09/16 (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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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (19873/2022)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
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

444
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagy J. u.-i Óvoda energetikai korszerűsítése II
Hivatkozási szám: EKR001094222021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

445

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlanon található
óvoda épülete (egykori „Stock ház”). Az épület kivitelezése az 1862-as évben történt, utolsó felújítására a 80-as
években került sor. A műemléki épületben 6 csoportos óvoda működik, jelenleg összesen 137 gyermek jár a 120
férőhelyes intézménybe. Az óvoda épülete hagyományos szekezetekből épített, háromszintes (földszint, emelet,
részben alápincézett), magastetős (manzárdtetős) kialakítású. Az épülethez kapcsolódik a földszintes lapostetős
tornaterem épületrész. Az épületet szerény hőszigetelő képességű falak és elöregedett faablakok jellemzik. A
gépészeti berendezések elavultak: a fűtés nehezen szabályozható és a fűtésre felhasznált energia jelentős része
a rendszer veszteségének fedezésére használódik el. A jelenlegi fűtési rendszer nem alkalmas a helyiségenkénti
szabályozásra.
A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás
keretén belül a falazatokat hőszigeteléssel látjuk el, a külső nyílászárókat új fa ablakokra cseréljük. A fűtést,
a használati meleg vízellátást és a meglévő külső és belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napelemek
telepítése támogatható, ezek telepítése szükséges. A teljes épület meglévő fűtési és használati melegvíz
ellátásának korszerűsítése. Az energetikai korszerűsítésen mellett tűzjelző berendezés kiépítését is tervezzük.
Feltételes elj.: Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében új pályázatot fog benyújtani. Ajánlatkérő a pályázat
el nem fogadását és/vagy a támogatás igényeltnél kisebb összegben történő folyósítását olyan körülménynek
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek
mellett a pályázat elfogadását és/vagy a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatályba lépéséhez felfüggesztő feltételeként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés]
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 138264553,00 (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: Nagy J. u.-i Óvoda energetikai korszerűsítése II
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9
45212314-0
45261400-8
45262510-9
45262690-4
45310000-3
45312100-8
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Nagy Jenő utca 38, 3462 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Homlokzati nyílászáró csere:A meglévő fa nyílászárók kibontása után azokkal megegyező méretű és osztású
korszerű fa nyílászárók kerülnek beépítésre. Vékonyított tok, szárny és osztólécek, megtartva az eredeti arányokat.
Homlokzati hőszigetelés, vakolás:A teljes homlokzaton lévő meglévő 5-7 cm vegyes homlokzati vakolatot el
kell távolítani. A nyers falak tisztítása után a homlokzat mindenhol új kőzetgyapot hőszigetelést kap, 5 cm
vastagságban. A nyílászáróknál 5 cm vastagon rátartva. A hőszigetelés él képzéseinél figyelembe kell venni az
épület mostani sarokpontjait, kontúrjait és ugyan olyan arányban visszaállítani azokat. A hőszigetelés felhelyezése
után új homlokzati szín vakolat rendszer kialakítása következik, a meglévővel azonos, sárga színben. Az épület
lábazati része is új szigetelést és vakolatot kap. Bejárati rész:Az épület belső udvari főbejáratát hő-technikai és
akadálymentesítési okokból is újra kell építeni. A tetőszerkezet és az aljzat nem megfelelően hőszigetelő, ezért
újra kell építeni. Az újraépítések során az alaprajzi elrendezés is bővül, változik, új akadálymentes vizes blokk kerül
kialakításra, új tetőrészletek kerülnek kialakításra.
A bejárati rész aljzatszerkezete:Meglévő beton aljazat bontása után új tömörített kavics ágyazat készül. Rávasalt
beton aljzat, arra bitumenes vízszigetelő réteg, aljzatbeton, felület kiegyenlítés, majd új csúszásmentes lap
burkolat.
A bejárati rész tartóváza:Az új bejárat teljes egésze egy kompakt alumínium-üveg szerkezet lesz, mely tartja
önmagát. Az üvegezés 3 rétegű, hőszigetelő, ragasztott biztonsági üveg. A vízszintes részeken pedig napvédő
üvegezéssel. A tetőszerkezet egy kis része pedig hagyományos fa tetőszerkezet, félnyeregtetős kialakítással,
lécezéssel, cserépfedéssel.
AKM vizes blokk:Az akadálymentes vizes blokk kialakítása külön munkarészben előírtak szerint kell, hogy
megvalósuljon. A falak 2,1m magasságig kontrasztos csempeburkolatot kapnak. Új belső ajtók kerülnek fel a
meglévő nyílások helyére, konszignáció szerint.Tornaterem:A meglévő tornaterem fél-nyeregtetős kialakítású.
Ez az épületrész később készült el, mint az eredeti épület, valamikor a ’60-as években építették hozzá. B30-as
falszerkezetből, hagyományos fa ácsszerkezetű tetővel, bitumenes zsindelyfedéssel, kopolit üvegezéssel. A
zsindelyfedés helyett cserépfedést helyezünk el a tetőn, az épület többi részével megegyező színben, illetve ide
helyezzük el a kívánt mennyiségű napelemet is.
Napelem:A tornatetem lapostetős részére, 34°-os lejtéssel rendelkező, keleti, tájolással 30 db napelem modult
terveztünk összesen 9,0 kWp teljesítménnyel.Fűtéskorszerűsítés:A rendszer kétcsöves technológiával, 70/50 -es
hőlépcsővel készült. A rendszer hőtermelője a Pétáv hőközpont. A rendszer kétcsöves elrendezésű. A radiátoros
fűtés keringését a hőkozpontba épített fordulatszám szabályzású szivattyú biztosítja. A radiátorokig acél csövek
haladnak. Ahol a cső padlóban, falban halad, ott védőcsövet kell alkalmazni. A radiátor szelepek kialakítása
termosztatikus szeleppel, lopás biztos termosztát fejjel és visszatérő csavarzattal kerül ellátásra. A szelepek
méretét és előbeállítási értékét az alaprajz tartalmazza. A szelepekre termosztát fejeket kell felszerelni, lopásgátló
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kivitelben. A rendszer új hőleadói kompakt radiátorok. A csövek szerelésénél, a hosszú vezetékszakaszok miatt
a gyártóműi technológiai utasításban foglalt hőtágulást levezető szerelvényeket fokozott figyelemmel kell
kialakítani. A csővezetékek dilatáción történő átvezetésénél acél védőcsövet kell alkalmazni.Vízvezeték rendszer:A
tervezett új AKM mosdó vízvezeték rendszer az épületen belüli hálózatra csatlakozik. A rendszer két fő részre
tagozódik. Hidegvíz elosztó hálózat, meleg vízhálózat. A hálózatok anyaga többrétegű cső mely presszes,
roppantó gyűrűs kötésekkel szerelhető. A csöveket 9 mm hőszigeteléssel kell ellátni. A kapcsolási rajzot lásd
a függőleges csőterven. A meleg vízvezeték a meglévő hálózatról indul és ellátja meleg vízzel a terv szerinti
berendezési tárgyakat. A meglévő gázbojler villanybojlerre kerül lecserélésre.Szellőző rendszer:A vizesblokkok
elszívása jelenlét érzékelős, időkésleltetett ventilátorral történik. A ventilátorok a visszacsapó szelepet
tartalmazzák. Kitorkollás kéményen és tető átvezetésen át történik. A légcsatorna hálózat anyaga 1 mm hga cső,
mely gumis hangcsillapított bilincsekkel szerelendő. A berendezések beépítése a hagyományos szellőztetést
nem helyettesíti. Az ablakok építészeti konszignáció szerinti résszellőzőt tartalmaznak. A résszellőzőket nyitva kell
tartani. A légbevezető biztosítják a gépi elszívások légpótlását.Világítás:Az MSZ EN 12464-1 előírásainak megfelelő
megvilágítást tervezünk minden helyiségbe. Az épületben a lámpatesteket korszerű, LED-es fényforrással szerelt
lámpatestekre cseréljük. Az avulási tényezőt 0,8-cal vettük figyelembe. A lámpatestek a helyiség jellegének
megfelelő védettségűek és kialakításúak lesznek.Déli oldali bejárat és keleti oldali pincelejáró kőkeretének
megerősítése- restaurálása
A déli oldalon lévő bejárat kapukerete előzetes dúcolási munkái megtörténtek. A kőkeretet megerősíteni,
restaurálni szükséges. A kőkeret alatt lévő kőtömb kerékvetőre is ugyanez, vonatkozik, a kőrestaurátor vélemény
alapján mindkét kerékvetőt új alapozáson, szigetelésen új kőtömböt kell helyezni. A nyugati oldali kőkeret
egészen a zárókőig, szükség esetén a záró követ ki kell bontani és közel függőleges helyzetbe vissza kell építeni.
Az alatta lévő kőtömbre ugyanez vonatkozik. Ezt a kőrestaurátori véleménye alapján újra el kell készíteni egy
tömbből. Az épület keleti végében lévő pincelejáró kőkeretet a déli oldali főbejárathoz hasonlóan szintén
restaurálálni szükséges.Tűzjelző:A tűzjelző hálózat pontszerű füstérzékelők, hősebesség érzékelők, hő és
füstérzékelők, hőkábelek, valamint kézi jelzésadók, modulok és kiegészítő eszközök alkalmazásával valósul
meg.Optikai füstérzékelők az alábbi területekre kerülnek:• előtér, folyosók, foglalkoztatók, öltözők, iroda, óvónői
szoba, raktárak és lépcsőház védelmére
Hősebesség érzékelők az alábbi területekre kerülnek:• konyha, mosogató és előkészítő védelmére
Hő és füstérzékelők az alábbi területekre kerülnek:• gyermek mosdók, WC-k védelmére
Hőkábel az alábbi területre kerül:• padlástér
Mennyiségi kimutatás:
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre:648,98 m2
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel:589,88 m2
Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt:305m2
Fűtőtest leszerelése, tagos radiátor, 11-20 tag között:38 db
Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig:76 db
Tűzjelző rendszer kiépítése és érzékelők felhelyezése:42 db
Napelemes rendszer:9 KW
Állványozás:700m2
Épület nettó hasznos alapterülete:902,12m2
Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya BA/
ETDR-57/3281-13/2020 ügyiratszámon építési és örökségvédelmi engedélye alapján.
Egyenértékűség: Kr.46.§ (3)-(6) bekezdése alapján.
(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 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
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3 Az M.2.2/ 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.2.3/ 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 kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az
ajánlathoz csatolni kell a MK 2-4. ért réssz-ra tett megajánlás alátám-ára.Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés
módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-4. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0
hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (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.
AK felhívja továbbá a T. GSZ-k figyelmét az alábbiakra:
Támogató a napelemes rendszer munkarész tekintetében fajlagos korlátot írt elő (nettó 450.000 HUF/kW), ebből
adódóan ezen munkarész nettó 4 050 000Ft összegig támogatott a projekt keretében, az e fölötti rész nem
elszámolható. A napelemes munkarészek a költségvetés "Építész költségvetés”, 03 „Tornaterem felújítása” fül
„Ácsmunka és Tetőfedés” sorain találhatóak, továbbá a „Villamos” költségvetés „PV rendszer” fülön találhatóak.
Az Ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó
Ajánlattevő esetén bármelyik fajlagos korlátot meghaladó mértékű ajánlat kerül benyújtásra függetlenül attól,
hogy az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a rendelkezésére álló fedezet összegét nem
haladja meg.
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

449

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 215 - 563813
(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: Nagy J. u.-i Óvoda energetikai korszerűsítése 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:
2022/09/13 (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
Hivatalos név: Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 11542409202
Postai cím: Ipar Utca 3
Város: Pellérd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7831
Ország: Magyarország
E-mail: hazepito@sespkft.axelero.net
Telefon: +36 72511389
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138264553,00
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: műemlék épületek építész
felelős műszaki vezetése, műemlék restaurátos, műemlék épületkutató, műemlék épületdiagnosztika
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató KFT, 7831 Pellérd, Ipar Utca 3.
11542409-2-02.
További Ajánlattevők:
I./ OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft., 7625 Pécs, Vince Utca 10. 25894826-2-02.
II./ PSN Építőipari Kft., 7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 23-25. 12621754-2-17.
III./RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7761 Kozármisleny, Viola Utca 21.
24719458-2-02.
IV./ Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7623 Pécs,
Megyeri út 59. 11368368-2-02.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §
rendelkezései 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:
2022/09/16 (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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Semmelweis Egyetem (19923/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://semmelweis.hu/
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308722241
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greff József
Telefon: +36 14696790
E-mail: greff.jozsef@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-bge.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Neumann János Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253103203
Postai cím: Izsáki Út 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Csaba
Telefon: +36 76501970
E-mail: szabo.csaba@uni-neumann.hu
Fax: +36 76501974
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Színház- és Filmművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19271295242
Postai cím: Rákóczi Út 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Levente
Telefon: +36 209238235
E-mail: kovacs.levente@szfe.hu
Fax: +36 13384749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szfe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Soproni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253086208
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsidákovits Norbert
Telefon: +36 305706559
E-mail: zsidakovits.norbert@uni-sopron.hu
Fax: +36 99518680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uni-sopron.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Táncművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19309242242
Postai cím: Columbus Utca 87-89.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth András
Telefon: +36 305330378
E-mail: horvath.andras@mte.eu
Fax: +36 12733444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mte.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308760241
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034

454

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Nikolett
Telefon: +36 302245269
E-mail: juhasz.nikolett@uni-obuda.hu
Fax: +36 16665674
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-obuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308715243
Postai cím: Alkotás Út 42-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Tamás
Telefon: +36 309321554
E-mail: katona.tamas@tf.hu
Fax: +36 14879213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253172243
Postai cím: Zugligeti Út 9-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bellágh Botond
Telefon: +36 307922195
E-mail: bellagh.botond@mome.hu
Fax: +36 13921114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mome.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253055405
Postai cím: Egyetemváros Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Zoltán
Telefon: +36 46565111
E-mail: pinter.zoltan@uni-miskolc.hu
Fax: +36 46565111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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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: Bíró István
Telefon: +36 302719753
E-mail: biro.istvan@pte.hu
Fax: +36 72501500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Eötvös József Főiskola
Nemzeti azonosítószám: 15308988203
Postai cím: Szegedi Út 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Ferenc
Telefon: +36 706591640
E-mail: kiraly.ferenc@ejf.hu
Fax: +36 79524630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ejf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308698210
Postai cím: Eszterházy Tér 1
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Péter
Telefon: +36 703788741
E-mail: toth.peter@uni-eszterhazy.hu
Fax: +36 5204002103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
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Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgázkereskedő kiválasztása
Hivatkozási szám: EKR001284052022
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:
Földgázkereskedő kiválasztása a 2022.10.01. – 2023.09.30. közötti időszakra.
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: Földgázkereskedő kiválasztása
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A dokumentációban felsorolt magyarországi földgáz felhasználási
helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
földgáz energia biztosítása, mindösszesen 149 880 611 kWh (+ 15 %-nak megfelelő, azaz 22 482 092 kWh opció)
mennyiségű (maximum mennyiség opcióval együtt 172 362 703 kWh) földgáz megvásárlása.
Ajánlatkérőnkénti szerződött mennyiség (kWh):
• Budapesti Gazdasági Egyetem 6 537 993
• Neumann János Egyetem 7 405 452
• Színház- és Filmművészeti Egyetem 2 157 330
• Soproni Egyetem 7 538 080
• Magyar Táncművészeti Egyetem 1 532 298
• Pécsi Tudományegyetem 19 745 945
• Óbudai Egyetem 9 559 266
• Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 2 957 577
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2 505 180
• Semmelweis Egyetem 74 056 549
• Miskolci Egyetem 4 926 903
• Eötvös József Főiskola 586 944
• Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 10 371 094
A maximum szerződött mennyiség a szerződött mennyiség + 15 %-nak megfelelő mennyiség.
(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: 22 482 092 kWh földgáz.
A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időtartama alatt.
A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 szerződés 2022. október 1. gáznap kezdetének időpontjában lép hatályba és a szerződést 2023. szeptember 30.
napi Gáznap végének időpontjáig terjedő határozott időtartamra kötik. A PTE 39N030000369000N számú POD-ja
esetében 2023.01.01.-2023.09.30. közötti időtartamra.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján
bírálja el.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

459

x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az Ajánlatkérők szerződése 2022.09.30-án lejár, a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia folyamatos biztosítása kiemelten fontos. A
Kbt. 81. § (7) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatóak, ezért gyorsított eljárást indított
Ajánlatkérő.
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 166 - 470941
(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: Földgázkereskedő kiválasztása
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 - 018234 (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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján visszavonta.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Tamási Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (19811/2022)
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: Tamási Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24373221217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga-Pintér Rudolf
Telefon: +36 204734825
E-mail: tamasikozetkeztetes@gmail.com
Fax: +36 204734825
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Közétkeztetés
II. szakasz: Tárgy

463

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyersanyagbeszerzés_2022
Hivatkozási szám: EKR000848622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

464

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2022-2023 évre vonatkozó nyersanyag beszerzése az alábbiak szerint:
I. rk. Szárazáru, nehézáru: Várható éves felhasználás mérték: 27175 kg, 38550 db, 780 csomag, 4760 liter, 2500
palack. Tételszám: 67 db
II. rk. Tej, tejtermékek, tejkészítmények: Várható éves felhasználás mértéke: 18930 liter, 3420 doboz, 1773 kg,
21530 pohár, 1130 db. Tételszám: 24
III. rk. Mirelitáru: Várható éves felhasználás mértéke: 18335 kg. Tételszám: 26
IV. rk. Húsok, előhűtött termékek: Várható éves felhasználás mértéke: 14380 kg. Tételszám: 9
V. rk. Húsok - fagyasztott: Várható éves felhasználás mértéke: 3630 kb. Tételszám: 8
VI. rk. Kenyér- és pékáru: Várható éves felhasználás mértéke: 16360 kg, 79830 db. Tételszám: 25
VII. rk. Húskészítmény, felvágott: Várható éves felhasználás mértéke: 4110 kg. Tételszám: 14
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet.
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 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.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100147190,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru, nehézáru
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15890000-3

További tárgyak:
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
I. rk. Szárazáru, nehézáru: Várható éves felhasználás mérték: 27175 kg, 38550 db, 780 csomag, 4760 liter, 2500
palack. Tételszám: 67 db
4 tojásos köret tészták, többféle
4 tojásos levesbetét tészták, többféle
8 tojásos levesbetét tészták, többféle
Almalé, szűrt 100% gyümölcstartalom
Ásványvíz
Babapiskóta
Bolognai alap
Bulgur
Búzadara
Carbonara alap
Cékla savanyúság
Chili con carne alap
Citromlé
Csemege uborka vödrös vagy üveges kiszerelés
Csirke májkrém
Csirke májkrém
Csontleves alap
Dejó
Ételízesítő
Étolaj
Fűszerpaprika édes
Gluténmentes körettészta
Gluténmentes levesbetét tészta
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Gluténmentes zsemlemorzsa
Gyümölcslé 0,2 l-es szívószálas
Kakaópor
Ketchup
Ketchup
Krémleves alap (spárga, brokkoli, zeller, kukorica, hagyma, fokhagyma)
Kristálycukor
Kuszkusz
Lecsó konzerv
Lencse
Levesgyöngy
Liszt
Majonéz
Majonéz
Margarin kenő
Margarin sütő
Melegszendvics krém
Mini-jam
Mini-margarin
Mini-méz
Mogyorókrém
Mustár
Mustár
Őrölt feketebors
Petrezselyem zöld szárított
Porcukor
Pótkávé
Pörkölt alap
Pudingpor
Rizs
Rizsliszt
Sárgaborsó (hántolt sárga felesborsó)
Savanyú káposzta
Sertés darált hús konzerv
Sertés májkrém
Sertés májkrém
Só
Sűrített paradicsom
Teafű
Tojás
Vaníliás cukor
Vegyes vágott savanyúság
Zabfalaka
Zsemlemorzsa
Dzsem vödrös kiszerelés
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek, tejkészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:
15550000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
II. rk. Tej, tejtermékek, tejkészítmények: Várható éves felhasználás mértéke: 18930 liter, 3420 doboz, 1773 kg,
21530 pohár, 1130 db. Tételszám: 24
Főzőtejszín /állati eredetű/
Gyümölcsjoghurt
Gyümölcsjoghurt laktózmentes
Joghurt natúr
Kocka sajt
Kocka sajt laktózmentes
Krémsajt
Krémtúró
Pohárdesszert tej, tojásmentes
Puding
Puding habos
Túró
Tej 1,5% zsírtartalmú
Tej 1,5% zsírtartalmú
Tej 2,8% zsírtartalmú
Tejföl 12 % zsírtartalmú
Tejföl 20 % zsírtalrtalmú
Tejszelet
Trappista sajt
Trappista sajt laktózmentes
Túró laktózmentes
Túró Rudi
Vaj
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Vajkrém
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat 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 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: Mirelit áru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15220000-6

További tárgyak:

15331170-9

15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
III. rk. Mirelitárú: Várható éves felhasználás mértéke: 18335 kg. Tételszám: 26
Almakocka
Brokkoli
Fejtett bab
Finomfőzelék alap
Franciasaláta alap
Galuska
Gomba, champignon szeletelt
Gyalult tök
Gyümölcsleves keverék
Hamburger húspogácsa
Karalábé
Karfiol
Kelbimbó
Magozott meggy
Magozott szilva
Mexikói zöldségkeverék
Gyorsfagyasztott, panírozot halrúd
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Paraj
Petrezselyem gyökér kocka
Petrezselyem zöld
Sárgahüvelyű bab
Sárgarépa kocka
Sóska
Cápaharcsa/pangasius filé
Zeller kocka
Zöldborsó
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat 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 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: Húsok - előhűtött
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15119000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
IV. rk. Húsok, előhűtött termékek: Várható éves felhasználás mértéke: 14380 kg. Tételszám: 9
Csirke comb filé bőr nélkül
Csirke comb szortázott 26-32 dkg
Csirkemell filé bőr nélkül
Marha comb
Sertés comb
Sertés húsos csont
Sertés karaj
Sertés lapocka
Sertés tarja
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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: Húsok - fagyasztott
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15119000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
V. rk. Húsok - fagyasztott : Várható éves felhasználás mértéke: 3630 kg. Tételszám: 8
Csirke comb filé bőr nélkül
Csirke comb szortázott 26-32 dkg
Csirkemáj
Csirkemell filé bőr nélkül
Sertés comb
Sertés karaj
Sertés lapocka
Sertés tarja
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: Kenyér- és pékáru
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15811000-6

További tárgyak:
15811100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
VI. rk. Kenyér és pékárú: Várható éves felhasználás mértéke: 16360 kg, 79830 db. Tételszám: 25
Aranygaluska
Briós
Burgonyás pogácsa
Csíkos kalács
Egyenes hot-dog kifli
Fehérkenyér
Fehér kenyér
Fonott kalács
Hagyományos kifli
Hamburger zsemle
Kakaós csiga
Kakaós kuglóf
Lekváros bukta
Lekváros táska
Mini kalács
Ökörszem
Péklángos
Pizzás csiga
Sajtos kifli
Sajtos pogácsa
Teljes kiőrlésű kenyér
Teljes kiőrlésű zsemle
Túrós táska
Túrós-lekváros táska
Vágott zsemle
Vizes zsemle
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat 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 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: Húskészítmények, felvágottak
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15131700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási,
Szabadság utca 38-40.
Vályi Péter szakképző Iskola főzőkonyhája 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. számára élelmiszer nyersanyagok szállítása 12 hónapos időtartamra, a
terméklistában részletezettek alapján.
VII. rk. Húskészítmény, felvágott: Várható éves felhasználás mértéke: 4110 kg. Tételszám: 14
Csemege szalámi
Paprikás szalámi
Csirkemell szendvicssonka
Debreceni kolbász
Füstölt csemege szalonna
Füstölt Kolzsvári szalonna
Füstölt kolbász
Füstölt tarja
Kenőmájas
Sertés szendvics sonka (gépsonka)
Sertéspárizsi
Sertésvirsli
Sütni való kolbász
Zala felvágott
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20% -al eltérhet. A termékek részletes leírását / mennyiségét és a nyertes
ajánlattevő által kötelezően ellátandó feladatokat 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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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 128 - 363828
(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: Szárazáru, nehézáru
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:
2022/09/12 (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
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
Nemzeti azonosítószám: 26462042217
Postai cím: Móra Ferenc Utca 26
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: kajari@kajariker.t-online.hu
Telefon: +36 75510065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 75510066
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20710980,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21946100,00
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: Tej, tejtermékek, tejkészítmények
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:
2022/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14661323214
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 kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13728066,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13650075,00
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: 3 Elnevezés: Mirelit áru
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:
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2022/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11125920,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10557300,00
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: 4 Elnevezés: Húsok - előhűtött
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)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24750600,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22190600,00
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: Húsok - fagyasztott
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:
2022/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5040000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5136200,00
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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Kenyér- és pékáru
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kop-Ka Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14017944217
Postai cím: Szabadság Utca 33
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: prmonika@kopka.hu
Telefon: +36 304095023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19208328,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20282770,00
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Húskészítmények, felvágottak
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:
2022/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14661323214
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 kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6809640,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6384145,00
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
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, 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 vagy a legkedvezőbb és az azt
követő egy ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az I. részajánlati körben a Kajári Kereskedelmi és
Szolgáltató BT. (7030 Paks Móra Ferenc Utca 26.) Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árú ajánlatot,
így bírálatra csak ezen ajánlat esetében került sor.
El nem bírált ajánlat az I. részajánlati körben:
Az Ajánlattevő neve: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 8630 Balatonboglár Klapka Gy. Utca 14
Nettó ajánlati ár: nettó 24 010 665,- Ft
II. részajánlati kör:
Nyertes ajánlat:
Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8600 Siófok, Május 1.
Utca 0306/30 (adószám:14661323-2-14)
Nettó ajánlati ár: nettó 13 650 075,- Ft
III. részajánlati kör:
Nyertes ajánlat:
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8630
Balatonboglár, Klapka Gy. Utca 14 (adószám: 10378876-2-14)
Nettó ajánlati ár: nettó 10 557 300,- Ft
IV. részajánlati kör:
Nyertes ajánlat:
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8630
Balatonboglár, Klapka Gy. Utca 14. (adószám: 10378876-2-14)
Nettó ajánlati ár: nettó 22 190 600,- Ft
V. részajánlati kör:
Nyertes ajánlat:
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8630
Balatonboglár, Klapka Gy. Utca 14. (adószám: 10378876-2-14)
Nettó ajánlati ár: nettó 5 136 200,- Ft
VI. részajánlati kör:
Nyertes ajánlat:
Kop-Ka Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 7090 Tamási, Szabadság Utca 33. (adószám:
14017944-2-17)
Nettó ajánlati ár: nettó 20 282 770,- Ft
VII. részajánlati kör:
Nyertes ajánlat:
Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8600 Siófok, Május 1.
Utca 0306/30 (adószám:14661323-2-14)
Nettó ajánlati ár: nettó 6 384 145,- Ft
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Közbeszerzési
Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Az eljárás megindítására irányuló kérelem
kizárólag írásban - a Kbt. 145. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint -, a Közbeszerzési
Döntőbizottság előtt terjeszthető elő a Kbt. 148.§ (1)-(12) bekezdései és a 149-150.§-aiban előírtak 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:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19158/2022)
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: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dmrvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.dmrvzrt.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/EKR001315172022/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/EKR001315172022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x 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: DBR Villamosenergia beszerzése a DMRV Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR001315172022
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:
Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása villamosenergia teljes ellátás alapú szerződés
keretében történő
adásvételére az ajánlatkérő részére.
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Az ajánlattételi szakaszban sor kerülhet éves, negyedéves és egyéb időtávra szóló termékek beszerzésére. Egy
ajánlattételi felhívás
útján egy évesnél hosszabb időtartamra az ajánlatkérő nem kíván szerződést kötni.
A DBR időtartama 36 hónap.
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
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: DBR - Villamosenergia a DMRV Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő fogyasztási helyei, amelyek az egyes ajánlattételi
szakaszok műszaki leírásában kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása villamosenergia adásvételére az ajánlatkérő
részére. A DBR
időtartama alatt a tervezett beszerzések becsült mennyisége: 54 546 128 kWh, amely a korábbi felhasználási
tapasztalatok alapján
került meghatározásra, a beszerzésre kerülő mennyiség ezen tapasztalati adattól eltérhet.
Az ajánlattételi szakaszban sor kerülhet éves, negyedéves és egyéb időtávra szóló termékek beszerzésére.
Az ajánlatkérő egy ajánlattételi felhívás útján legalább 13 636 532 kWh mennyiséget fog beszerezni.
Egy ajánlattételi felhívás útján egy évesnél hosszabb időtartamra az ajánlatkérő nem kíván szerződést kötni.
A DBR időtartama 36 hónap.
AK a KD-kban tájékoztató jelleggel írtak szerint több telephelyen napelemes kiserőművet üzemeltet.
A DBR-hez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az
ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági feltételeknek.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként tájékoztatásul közzéteszi a felhasználási helyek valamint
kiserőművek
részvételi felhívás feladása időpontjában hatályos adatait, jelenlegi idősoros adatokat, továbbá a lényeges
szerződéses feltételeket.
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Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét
közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, felhasználási helyek és kiserőművek adatait és szerződéses
feltételeket (ténylegesen beszerzésre
kerülő termékeket, azok jellemzőit, mennyiségét ) a DBR-ben érvényes részvételi jelentkezést benyújtók számára,
az ajánlattételi
felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en
keresztül.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot több párhuzamos ajánlattételi szakasz indítására is.
A DBR hatálya alatt bármely gazdasági szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és
alkalmasnak minősítése
esetén - csatlakozhat a rendszerhez.
Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az egyes ajánlattételi felhívásokban az ajánlattételi
határidőt legalább 5
munkanapban kívánja meghatározni. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a
legalább 5 munkanapos
ajánlattételi határidő elfogadásáról. („igen” vagy „nem” formában). Amennyiben valamennyi dinamikus beszerzési
rendszerbe felvett
részvételre jelentkező „Igennel” válaszol, úgy a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerinti megállapodás létrejöttének
tekintendő és Ajánlatkérő
jogosult valamennyi ajánlattételi felhívásban legalább 5 munkanapos ajánlattételi határidőt meghatározni. „Nem”
válasz esetén
Ajánlatkérő legalább 10 naptári napos ajánlattételi határidőt határoz meg, azzal, hogy Ajánlatkérő és Részvételre
jelentkezők ettől
kevesebb időtartamban is megállapodhatnak a DBR fennállásának időtartama alatt.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlattételi szakaszban kiadott
közbeszerzési
dokumentumokban és műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A "VI.3) További információk" pont folytatása:
19. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35.§ (2a) bekezdés alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
Kbt.35.§ (2)
bekezdésben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
20. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a jelentkezésben bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar
nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a
közbeszerzési
dokumentumokban és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
21. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok,
különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
22. Ajánlatkérő a jelen részvételi szakban konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
23. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, mivel az gazdasági és szakmai szempontból is
észszerűtlen, az ajánlatkérő kezelésében lévő fogyasztási helyek műszakilag és pénzügyileg egyetlen egységet
képeznek.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkező), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt a
részvételre jelentkezőt (RJ),
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
RJ-nek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) I. Fejezetének
megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az EEKD-t elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre bocsátja.
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AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt
információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a
részvételre jelentkező csak
az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy RJ az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet, vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az EKRben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetek képviseletében
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a
részvételi jelentkezést benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a
részvételi jelentkezés
részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. (A nyilatkozatminta
elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve
adattartalma valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának
ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, Ajánlatkérő felhívására):
• a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak
szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint
kell benyújtania,
AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben
ilyen eljárás nincs
folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként
rendelkezésre áll.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8); (8a); és (8b) bekezdéseire.
AK felhívja a figyelmet Kbt. 36. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ugyanabban a
közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
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a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre
jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
[65. § (7) bekezdés].”
A fentiek alapján, amennyiben a részvételi szakaszban észleli az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (1) bekezdése
szerinti valamely körülmény
fennállását, abban az esetben az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést érvénytelenné nyilvánítja.
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 pénzügyi-gazdasági
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: M/1
Előzetes igazolás:
A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K.r. I. Fejezetnek megfelelően,
az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJ EEKD-ba
foglalt
egyszerűnnyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. RJ-nek ennek
megfelelően arról kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell
kitöltenie, a további
részeket nem.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös RJ-k képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek az RJ-k bármely más szervezet vagy
személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdésére.
Kapacitás bevonása esetén a jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az okiratnak tartalmaznia
kell az részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, Ajánlatkérő felhívására):
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Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani,
kizárólag az eljárás 2. részének
eredményeként megindított ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
alábbiak szerint:
A Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak szerint azon részvételre jelentkezők esetében,
akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát megelőzően nyújtják be, az ajánlattételi szakaszban be
kell mutatniuk a Kbt. 65. §
(4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített, de legfeljebb 6 éven
(72 hónapon) belül megkezdett szállításait.
A Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak szerint azon részvételre jelentkezők esetében,
akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát követően nyújtják be, a jelen III.1.3 pontban rögzített
időszak meghatározásához
használt referencia-időpont alatt a részvételi felhívás feladásának időpontja helyett az adott RJ részvételi
jelentkezése EKR-ben
rögzített
benyújtási időpontja értendő, azaz ilyen esetben a részvételi jelentkezés benyújtásától visszafelé számított
36 hónapon belül teljesített
referenciát fogad el az ajánlatkérő.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- a szállítás tárgya (olyan részleteséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
- a teljesített szállítás mennyisége (a szállított áru: teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, naptól év, hónap, napig.);
- a teljes ellátás alapú villamos energia értékesítésének mennyisége (kWh mértékegységben kifejezve)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben mekkora
ellenértékkel vett részt.
Az ajánlatkérő elvárása, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, amely az
alkalmasság megítéléséhez szükséges minimumkövetelményben megfogalmazásra került.
Felhívjuk a RJ-k valamint az AT-k figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok feltüntetését
üzleti titokra hivatkozással sem
lehet
megtagadni. Amennyiben a RJ kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő
azokat ekként kezeli.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év (36 hónap)
teljesítéseinek igazolását írta
elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a
sikeres átadás-átvételt érti), de
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015.
(X. 30.) K.r. 22. § (1) bekezdés
a)-b) pontjaiban foglaltak.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is,
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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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8); (8a); és (8b) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) nem
rendelkezik legalább 10 000 000 kWh villamosenergia teljes ellátás alapú szerződés alapján történő
értékesítésére vonatkozó, előírásés
szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciakövetelmény egy db szerződés bemutatásával teljesíthető.
Teljesített referenciamunkaként AK folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt
időtartamon belül
legalább az előírt mennyiségű közbeszerzés tárgya szerinti villamosenergia szállítása megtörtént-e.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi szakban rendelkezésre bocsátásra kerülő közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési vagy jótállási biztosítékot.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítés megtörténte után jogosult
számla benyújtására.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A.
§, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján történik, amelynek részleteit az ajánlattételi szakaszok során adja meg az ajánlatkérő.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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:
x 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: 2022/10/17 (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: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
RJ-részvételre jelentkező
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
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2. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a
Közbeszerzési
dokumentumokban adja meg.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
4. RJ a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján részvételi jelentkezésében köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez a RJ alvállalkozót kíván
igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A
részvételi jelentkezésben a
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
5. A részvételi jelentkezés érvényességének feltétele, hogy RJ csatolja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által
kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes és hatályos engedélyének egyszerű
másolatát.
6. RJ-nek a részvételi jelentkezéséhez csatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy
ki a mérlegkör felelőse.
Mérlegkörfelelős RJ: részvételi jelentkezéséhez csatolja a MAVIR Zrt.-vel kötött, érvényes és hatályos, a RJ
nevére szóló mérlegköri
szerződését egyszerű másolatban.
Mérlegkörtag kereskedő RJ: részvételi jelentkezéséhez csatolja egyszerű másolatban
- érvényes és hatályos mérlegkörtagsági szerződését (teljes terjedelemben vagy a mérlegkörtagsági
szerződésnek a jogviszony
fennálltát, és a mérlegkörtag kereskedő mérlegkör aggregátorként történő eljárásra való jogosultságát
igazoló rendelkezéseit
tartalmazó kivonatát), és - a rendszerirányítóval szerződést kötött mérlegkörfelelős cégszerűen aláírt
nyilatkozatát arról, hogy RJ mérlegkörtag kereskedőként
rendelkezik olyan joggal, hogy a mérlegkörfelelős helyett és nevében eljárva mérlegkörtagsági
megállapodást köthet, és
- a nyilatkozó mérlegkörfelelős érvényes és hatályos mérlegköri szerződését.
Az 5. és 6. pontokban foglalt előírásokat Ajánlatkérő az érvényes ajánlattételhez is elő fogja írni.
7. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014
/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022. április 8.) és különösen a 833/2014/EU
tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdésében foglaltakra. RJ-nek a részvételi jelentkezésében 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.
8. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A Kbt. 73. § (3) bek. alapján a
részvételi jelentkezés
érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
9. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy
az eljárásban az
alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének
feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
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10. A IV.2.2) pontban meghatározott részvételi határidő a DBR - az első közbeszerzésre vonatkozó
ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző - felállításakor irányadó (Kbt. 107. § (5) bek.). A DBR-hez való csatlakozás lehetősége a DBR
fennállása alatt folyamatos,
azaz a DBR fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező)
kérheti a rendszerbe való
felvételét, aki, illetve amely nem áll a kizáró okok hatálya alatt, megfelel az alkalmassági
követelményeknek és benyújtotta a
közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.
11. Az AK felkérésére az ajánlattételi szakaszban a DBR valamennyi résztvevője nyújthat be ajánlatot. Az
ajánlattételi felhívás
megküldésének tervezett napja: a DBR létrehozását követően, a DBR fennállásának időtartama alatt
folyamatosan. AK a DBR
megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bek. alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét
közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki
leírást és szerződés-tervezetet a DBR-ben részt vevő AT-k számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg bocsátja
rendelkezésre.
12. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Korossy Emese
(lajstromszám: 00084) és dr. Petrás
Zsuzsa (lajstromszám: 00984).
13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a RJ a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A
nyilatkozatot nemleges tartalom
esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként
rendelkezésre áll.)
15. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
16. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt.71.§ szerint, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) szerint AK egy alkalommal
rendel el újabb hiánypótlást,
ha a RJ a részvételi jelentkezés hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és a hiánypótlás
során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére.
17. Ajánlatkérő az eljárás második részében, az egyes ajánlattételi szakaszokban benyújtott ajánlatokat a
Kbt. 76. § (5) bekezdése
alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek az
ajánlattételi szakaszban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru (villamosenergia) felel
meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen beszerzés esetében további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
Folytatás a "II.2.14) További információ" pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje:
2022/10/17 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
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/09/16 (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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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19866/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000466622022/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/EKR000466622022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x 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: Burkolat-helyreállítási munkák elvégzése 5 részben
Hivatkozási szám: EKR000466622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és
ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási,
rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási munkák
elvégzésére
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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: 3
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Belvárosi HÜK illetékességi területe
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII. kerületek,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente 447 db mely 4255. m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
308.400.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
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(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
AK a 322/2015 (X.30.) Kr. 26 §-a szerint előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen beszerzés tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2. Millió
HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói
felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat, vagy meglévő
FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik C.A.R. biztosítási szerződéssel, úgy az
kiválthatja az előbb részletezett felelősségbiztosítást. A C.A.R. szerződés II. fejezet kártérítési limitje nem lehet
kevesebb, mint káreseményenként 2 Millió HUF és időszakonként 10 Millió HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
- a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.
Nyertes AT-nek az FB kapcsán, a kötvényen kívül szükséges 1 fedezetigazolást bemutatnia (átadnia) AK részére,
amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a
díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott
fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a
következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A FB megkötéséről, vagy meglévő FB tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az
AT-knek ajánlatukban (szándék) nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az
előírt értékhatárokat.
Közös AT esetén a FB-sal a közös AT-knek külön-külön kell rendelkezniük.
A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-nek
ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt
értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói
felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás
hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék) , azaz a közös ajánlattevők
minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A munkáltatói felelősségbiztosítással
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell
rendelkeznie.
( 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 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés 1+1 alkalommal, az AK
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12-12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben
az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a
keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a
keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK
faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő - az 1. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot
a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó
308.400.000,- HUF.
3.) A szerződés 36 hónapos időtartamára azért van szükség, mivel az ivóvíz-karbantartási, pontszerű beruházási,
ütemezhető hibajavítási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó burkolat-helyreállítási tevékenység folyamatosan
felmerülő, és ismétlődő tevékenység, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett több mint 5400 kmes ivóvíz-hálózaton kell elvégezni. A feladat elvégzéséhez a területismeret mellett alapvető hálózatismeret is
szükséges és elvárt a vállalkozótól is, a biztonságos és folyamatos ivóvíz-ellátás fenntarthatósága érdekében.
Ezen tapasztalat és tudás megszerzése időigényes. A több típusú burkolat helyreállítási munka, számos eszközt,
gépet és berendezést igényel és várja el ezek használatát a vállalkozótól. Ezen eszközök beszerzése, megtérülése
aránytalanul rövid időtartamú szerződés esetén nem gazdaságos, vagy árfelhajtó hatású.
II.2.1)
Elnevezés: Dél-budai HÜK illetékességi területe
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233228-3
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XI., XXI., XXII. kerületek,
o Biatorbágy,
o Budaörs,
o Halásztelek,
o Százhalombatta,
o Szigetszentmiklós,
o Tököl,
o Csepel-sziget termelő-, és védterületek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente 863 db mely 8319 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
769.200.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
AK a 322/2015 (X.30.) Kr. 26 §-a szerint előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen beszerzés tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2. Millió
HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói
felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat, vagy meglévő
FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik C.A.R. biztosítási szerződéssel, úgy az
kiválthatja az előbb részletezett felelősségbiztosítást. A C.A.R. szerződés II. fejezet kártérítési limitje nem lehet
kevesebb, mint káreseményenként 2 Millió HUF és időszakonként 10 Millió HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
- a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.
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Nyertes AT-nek az FB kapcsán, a kötvényen kívül szükséges 1 fedezetigazolást bemutatnia (átadnia) AK részére,
amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a
díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott
fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a
következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A FB megkötéséről, vagy meglévő FB tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az
AT-knek ajánlatukban (szándék) nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az
előírt értékhatárokat.
Közös AT esetén a FB-sal a közös AT-knek külön-külön kell rendelkezniük.
A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-nek
ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt
értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói
felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás
hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék) , azaz a közös ajánlattevők
minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A munkáltatói felelősségbiztosítással
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell
rendelkeznie.
( 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 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés 1+1 alkalommal, az AK
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12-12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben
az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a
keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a
keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK
faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő - a 2. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó 769.200.000.HUF
3.) A szerződés 36 hónapos időtartamára azért van szükség, mivel az ivóvíz-karbantartási, pontszerű beruházási,
ütemezhető hibajavítási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó burkolat-helyreállítási tevékenység folyamatosan
felmerülő, és ismétlődő tevékenység, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett több mint 5400 kmes ivóvíz-hálózaton kell elvégezni. A feladat elvégzéséhez a területismeret mellett alapvető hálózatismeret is
szükséges és elvárt a vállalkozótól is, a biztonságos és folyamatos ivóvíz-ellátás fenntarthatósága érdekében.
Ezen tapasztalat és tudás megszerzése időigényes. A több típusú burkolat helyreállítási munka, számos eszközt,
gépet és berendezést igényel és várja el ezek használatát a vállalkozótól. Ezen eszközök beszerzése, megtérülése
aránytalanul rövid időtartamú szerződés esetén nem gazdaságos, vagy árfelhajtó hatású.
II.2.1)
Elnevezés: Dél-pesti HÜK illetékességi területe
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerületek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente 953. db mely 6188 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
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Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
615.600.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
AK a 322/2015 (X.30.) Kr. 26 §-a szerint előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen beszerzés tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2. Millió
HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói
felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat, vagy meglévő
FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik C.A.R. biztosítási szerződéssel, úgy az
kiválthatja az előbb részletezett felelősségbiztosítást. A C.A.R. szerződés II. fejezet kártérítési limitje nem lehet
kevesebb, mint káreseményenként 2 Millió HUF és időszakonként 10 Millió HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
- a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.
Nyertes AT-nek az FB kapcsán, a kötvényen kívül szükséges 1 fedezetigazolást bemutatnia (átadnia) AK részére,
amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a
díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott
fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a
következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A FB megkötéséről, vagy meglévő FB tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az
AT-knek ajánlatukban (szándék) nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az
előírt értékhatárokat.
Közös AT esetén a FB-sal a közös AT-knek külön-külön kell rendelkezniük.
A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-nek
ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt
értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói
felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás
hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék) , azaz a közös ajánlattevők
minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A munkáltatói felelősségbiztosítással
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell
rendelkeznie.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés 1+1 alkalommal, az AK
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12-12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben
az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a
keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a
keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK
faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő - a 3. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó 615.600.000,HUF
3.) A szerződés 36 hónapos időtartamára azért van szükség, mivel az ivóvíz-karbantartási, pontszerű beruházási,
ütemezhető hibajavítási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó burkolat-helyreállítási tevékenység folyamatosan
felmerülő, és ismétlődő tevékenység, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett több mint 5400 kmes ivóvíz-hálózaton kell elvégezni. A feladat elvégzéséhez a területismeret mellett alapvető hálózatismeret is
szükséges és elvárt a vállalkozótól is, a biztonságos és folyamatos ivóvíz-ellátás fenntarthatósága érdekében.
Ezen tapasztalat és tudás megszerzése időigényes. A több típusú burkolat helyreállítási munka, számos eszközt,
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gépet és berendezést igényel és várja el ezek használatát a vállalkozótól. Ezen eszközök beszerzése, megtérülése
aránytalanul rövid időtartamú szerződés esetén nem gazdaságos, vagy árfelhajtó hatású.
II.2.1)
Elnevezés: Észak-budai HÜK illetékességi területe
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest I., II., III., XII. kerületek, Budakeszi,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente 851 db mely 7669 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
769.200.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
AK a 322/2015 (X.30.) Kr. 26 §-a szerint előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen beszerzés tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2. Millió
HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói
felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat, vagy meglévő
FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik C.A.R. biztosítási szerződéssel, úgy az
kiválthatja az előbb részletezett felelősségbiztosítást. A C.A.R. szerződés II. fejezet kártérítési limitje nem lehet
kevesebb, mint káreseményenként 2 Millió HUF és időszakonként 10 Millió HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
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- vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
- a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.
Nyertes AT-nek az FB kapcsán, a kötvényen kívül szükséges 1 fedezetigazolást bemutatnia (átadnia) AK részére,
amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a
díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott
fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a
következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A FB megkötéséről, vagy meglévő FB tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az
AT-knek ajánlatukban (szándék) nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az
előírt értékhatárokat.
Közös AT esetén a FB-sal a közös AT-knek külön-külön kell rendelkezniük.
A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-nek
ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt
értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói
felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás
hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék) , azaz a közös ajánlattevők
minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A munkáltatói felelősségbiztosítással
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell
rendelkeznie.
( 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 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés 1+1 alkalommal, az AK
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12-12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben
az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a
keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a
keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK
faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő –a 4. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó 769.200.000.,HUF.
3.) A szerződés 36 hónapos időtartamára azért van szükség, mivel az ivóvíz-karbantartási, pontszerű beruházási,
ütemezhető hibajavítási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó burkolat-helyreállítási tevékenység folyamatosan
felmerülő, és ismétlődő tevékenység, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett több mint 5400 kmes ivóvíz-hálózaton kell elvégezni. A feladat elvégzéséhez a területismeret mellett alapvető hálózatismeret is
szükséges és elvárt a vállalkozótól is, a biztonságos és folyamatos ivóvíz-ellátás fenntarthatósága érdekében.
Ezen tapasztalat és tudás megszerzése időigényes. A több típusú burkolat helyreállítási munka, számos eszközt,
gépet és berendezést igényel és várja el ezek használatát a vállalkozótól. Ezen eszközök beszerzése, megtérülése
aránytalanul rövid időtartamú szerződés esetén nem gazdaságos, vagy árfelhajtó hatású.
II.2.1)
Elnevezés: Észak-pesti HÜK illetékességi területe
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IV., XIV., XV., XVI. kerületek,
o Dunabogdány,
o Kisoroszi,
o Pócsmegyer,
o Szigetmonostor,
o Szentendrei-sziget termelő-, és védterületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák,
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• új szerelvény telepítések,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötés cserék, szerelvénycserék, stb.),
• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások.
Tervezetten évente 667 db mely 5830 m2 mennyiségű burkolat-helyreállítást munkák
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
615.600.000,- HUF. keretösszeg erejéig, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
AK a 322/2015 (X.30.) Kr. 26 §-a szerint előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles a jelen beszerzés tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2. Millió
HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói
felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat, vagy meglévő
FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik C.A.R. biztosítási szerződéssel, úgy az
kiválthatja az előbb részletezett felelősségbiztosítást. A C.A.R. szerződés II. fejezet kártérítési limitje nem lehet
kevesebb, mint káreseményenként 2 Millió HUF és időszakonként 10 Millió HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
- a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.
Nyertes AT-nek az FB kapcsán, a kötvényen kívül szükséges 1 fedezetigazolást bemutatnia (átadnia) AK részére,
amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a
díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott
fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a
következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A FB megkötéséről, vagy meglévő FB tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az
AT-knek ajánlatukban (szándék) nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az
előírt értékhatárokat.
Közös AT esetén a FB-sal a közös AT-knek külön-külön kell rendelkezniük.
A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-nek
ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt
értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói
felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás
hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék) , azaz a közös ajánlattevők
minden tagjának együttbiztosítottként kell szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A munkáltatói felelősségbiztosítással
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közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell
rendelkeznie.
( 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 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés 1+1 alkalommal, az AK
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12-12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben
az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a
keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a
keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK
faxkészüléket nem üzemeltet.
2) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Ajánlatkérő –a 5. rész tekintetében - az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó 615.600.000.,HUF.
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3.) A szerződés 36 hónapos időtartamára azért van szükség, mivel az ivóvíz-karbantartási, pontszerű beruházási,
ütemezhető hibajavítási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó burkolat-helyreállítási tevékenység folyamatosan
felmerülő, és ismétlődő tevékenység, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett több mint 5400 kmes ivóvíz-hálózaton kell elvégezni. A feladat elvégzéséhez a területismeret mellett alapvető hálózatismeret is
szükséges és elvárt a vállalkozótól is, a biztonságos és folyamatos ivóvíz-ellátás fenntarthatósága érdekében.
Ezen tapasztalat és tudás megszerzése időigényes. A több típusú burkolat helyreállítási munka, számos eszközt,
gépet és berendezést igényel és várja el ezek használatát a vállalkozótól. Ezen eszközök beszerzése, megtérülése
aránytalanul rövid időtartamú szerződés esetén nem gazdaságos, vagy árfelhajtó hatású.
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:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
K/3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok
fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn
nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II.
Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében
foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai
közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő
(közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §a (1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá.
Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében AK felhívja a figyelmet a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott
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
is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor
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a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet
kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.
188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja
az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános
jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által
meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Sz.1. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie
kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X.
30.) Korm. rend. 26. §-a alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi
a kamarai nyilvántartás adatai alapján, amely ellenőrzés elvégzéséhez az AK felhívására nyilatkozni
szükséges az érintett gazdasági szereplők kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást vezető
kamara megnevezéséről. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69.§
(4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat,
azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c)
pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni
szükséges arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely(ek) végez(nek) olyan
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szerepelnie/szerepelniük kell.
Karakterhiány miatt folytatás a III.1.4. pontban
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 (közös AT-k) valamennyi rész esetén az
alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági
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követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános
jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.ben,valamint a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására,
és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását,
azonban a(z) és mindenrész tekintetében az AK a Kbt. 65. §-ának (10) bekezdése alapján előírja, hogy
a munkairányítási tevékenységet, mint alapvető fontosságú feladatot maga az ajánlattevő – közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike – kell, hogy elvégezze, így az e feladatokra vonatkozó
alkalmassági követelmények (M.1.) igazolásához (ajánlati részenként a közbeszerzés tárgya (burkolat
helyreállítási munkák) szerinti, minimum 3 év szakmai gyakorlattal és jártassággal rendelkező legalább
szakmunkás végzettségű 1 fő helyszíni munkairányító szakember megléte) az ajánlattevő(k) nem
támaszkodhat(nak) más szervezet vagy személy kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem
végezheti alvállalkozó. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők
közül melyik fogja az előírt feladatokat elvégezni.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű
másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által
meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. AT-nek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(2) bek. b) pontja alapján csatolnia kell:
1. A teljesítésbe bevonni kívánt munkairányító szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott szakembert melyik részhez ajánlja
meg az ajánlattevő.
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből AK egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel
kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat
bemutatásának kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓNAP/NAP bontásban szükséges megadni. AK
a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja AT figyelmét, hogy az időben
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Minden
megkezdett hónap egész hónapnak számít.
3. Az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda
ismertetése/bemutatása az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai
szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között
rendelkezik legalább az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
Részenként a közbeszerzés tárgya (burkolat helyreállítási munkák) szerinti, minimum 3 év szakmai
gyakorlattal és jártassággal rendelkező legalább szakmunkás végzettségű 1 fő helyszíni munkairányítóval.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember csak egy részben mutatható be.
Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését ajánlatkérő folyamatos ütemben adja ki valamennyi rész
tekintetében, a rendszeres munkavégzés miatt minden rész tekintetében azonos időben kell a feladatot
elvégezni, ennek megfelelően indokolt részenként előírt biztosítása a feladat ellátására.
Valamennyi végzettség/képzettség vonatkozásában ajánlatkérő azzal egyenértékű képzettséget/
végzettséget is elfogad, azonban az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelezettsége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A III.1.1. pont folytatása:
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A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az M.3. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására
az AT-k abban az esetben veheti(k) igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett
szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége
fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A VI.3. pont folytatása:
22. A Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a KD-ban
meghatározott gépekkel, berendezésekkel. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott gépekkel, eszközökkel, vagy nyertessége esetén legkésőbb
a szerződéskötés időpontjáig igazolja a gépek, eszközök rendelkezésre állását. Több részre történő
ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz csak egy részben mutatható be.
23. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a KD-ban
meghatározott fizikai szakemberekkel. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember
csak egy részben mutatható be. Ennek indoka, hogy a feladat elvégzését AK folyamatos ütemben adja
ki valamennyi rész tekintetében, a munkavégzés rendszeres, azonos időben kell a feladatot elvégezni
valamennyi rész esetén. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik
a hivatkozott szakemberekkel, vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a
szakember rendelkezésre állását.
24. Gépek, eszközök, szakemberek szerz.kötésre igazolás módja: AT-nek az összegezés kiküldését
követően, de még a szerződés megkötését megelőzően be kell nyújtania a teljesítésbe bevonni kívánt
gépek, eszközök és szakemberek részletes ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot, és az adott
szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
25. AK a szerz.kötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerz.kötésig nem
igazolja a 21., 22., 23. pont szerinti szakemberekkel, eszközökkel való rendelkezését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint
teljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték
lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számlát köteles az AK által
kért részletezéssel kiállítani.
AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend.
30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó -, a Ptk. 6:130. §-ának
(1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 (harminc) naptári napos
fizetési határidővel).
Előleg:
A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a keretszerződés alapján létrejött egyedi Megrendelésekben foglalt –
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió
forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére
vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb az egyedi megrendelés Vállalkozó általi aláírásáig / a munkaterület átadását
követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a
Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő.
Részszámlázás:
AT az egyedi megrendelésben rögzítettek szerint jogosult számla benyújtására. AT egyedi megrendelésenként
1db (vég) számla benyújtására jogosult. Ha az egyedi megrendelés értéke és időtartama alapján jogszabály
részszámlázást ír elő (322/2015.(X.30.)K.r.32.§),vagy AK részszámlázási lehetőséget biztosít,úgy AT az igazolt,
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tényleges (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi megrendelésben
részletezettek szerint
AK tartalékkeretet nem biztosít.
Az eljárás tárgyát képező feladatok nem építési engedély köteles munkák, ezért nem esik az ÁFA tv. 142.§-a
szerinti fordított adózás alá.
AK az építési beruházás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a
kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg
kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra
vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. §
(2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet
arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb
a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük
tervezett értékéről.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) A nyertes AT köteles elektronikus építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.)
Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet.
2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban
meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni.
3.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe
köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki
vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv
által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-KÉ/ MV-VZ/). Ezen szakemberrel való rendelkezést
nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai
határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának
a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban
csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám,
kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember
rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a
szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését.
4.) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
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
Meghívásos eljárás
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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: 2022/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar
esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság
FB-felelősségbiztosítás
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az
EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas.
5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott
címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem
lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/AT-k közötti kommunikáció
kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is
szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös
ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap
útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő
adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
10. Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál AT-nek a
felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia.
Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára AT saját központi bankja által a felhívás
feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Beszámolóból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot,
referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén AT-nek közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot. Árbevételnél az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes
árfolyam.
11. A III.1.1) Sz.1., III.1.3) M.1. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz valamennyi rész esetén
képest szigorúbbak.
12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
13. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztása.
- AK az ajánlatokat – részenként külön-külön – az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1.
Ajánlati ár (súlyszám: 70). 2. Többlet jótállás idő vállalása (súlyszám: 30).
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Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok
közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2.,
részszempont: egyenes arányosítás, a KD-ben részletezettek szerint.
14. AK a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
15. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022.
április 8.) és különösen a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. AT-nek 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.
16. A IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 60 napként
értendő.
17. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására
(személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen
lehetőség és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015.
(X.30.) Kr. az irányadóak.
19. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a
felhívás rendelkezései az irányadóak.
20. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve és lajstromszáma: :
dr Korossy Emese 00084 és Dévai Andrea 00685
21. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerz. teljesítésébe
köteles bevonni valamennyi részben legalább 1 fő, a 191/2009.(IX.15.) és 266/2013.(VII.11.) K.r. 1.sz. mell.
szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés
felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-KÉ / MVVZ). Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig köteles AK
felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember
kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a
megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége
esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. Több részben
történő nyertesség esetén ugyanaz a szakember több részben is bemutatható.
Karakterhiány miatt folytatás a III.1.4. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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:
2022/09/16 (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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MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (19562/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-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: Fekete Andrea Bernadett
Telefon: +36 308618759
E-mail: fekete.andrea.bernadett@mav-start.hu
Fax: +36 15111896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707352022/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/EKR000707352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CATERPILLAR gyártmányú motor alkatrészek
Hivatkozási szám: EKR000707352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34630000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés keretében a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti vontatójárművekbe épített CATERPILLAR
gyártmányú dízelmotor különböző alkatrészei kerülnek beszerzésre
Szerződés típusa: adásvételi keretszerződés
Mennyiség:
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368-féle tétel: 14 261 db
1-féle tétel: 20 pár
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 522427885 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: CATERPILLAR gyártmányú motor alkatrészek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár, 1045 Budapest, Bécsi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: CATERPILLAR gyártmányú motor alkatrészek
A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés keretösszege: nettó 522 427 885 HUF (368-féle tétel 14 261 db és 1-féle tétel 20 pár tájékoztató
mennyiségben).
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből
nettó 401 872 687,- HUF értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 10 970 db és 14 pár termékre
vetítve).
A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 120 555 198,- HUF (tervezetten
3291 db és 6 pár termékre vetítve). A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya
alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos
darabszámai nem prognosztizálhatók).
A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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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: 522427885 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A felhívás ezen pontja kizárólag
azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
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:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont vonatkozásában figyelembe vette a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakat, és erre
tekintettel határozza meg a legalacsonyabb árat értékelési szempontként, mivel Ajánlatkérő elvárásainak
csak a konkrét minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő, egymással együttműködő - komplett
rendszerekben alkalmazott, oda illeszkedő és működő, konkrét - áruk felelnek meg. A beszerzés tárgyát tehát
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek megfelelő áruk képezik és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. A legalacsonyabb ár értékelési szempontként való választása a legkedvezőbb ajánlat elérését biztosítja.
A II.2.7) pontban feltüntetett szerződéses időtartam az alábbi kiegészítéssel értendő:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő aláírás napján lép
hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal,
hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapig adhat le Megrendelést.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
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Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő
kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak
hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus
űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás
részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi
jelentkezésben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb –
nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKDt az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdés.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását,
vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani,
miszerint részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a
Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő
kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltak szerint:
a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8. §-a, a
Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,
a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet
10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az
ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben
az Ajánlatkérő által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kéri.
Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának
tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok)
egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak
legyenek.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett
nyilatkozatokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak
értelemszerűen irányadók.
Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba
(EEKD) nyilatkozik, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
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– árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles
kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD
formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell
tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az
egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja
tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a 401 000 000 Ft-ot, azaz
négyszázegymillió forintot.
Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti
év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést
igazolni tudja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint, ha a részvételre jelentkező a fenti adattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
Caterpillar dízelmotor alkatrészek és/vagy vasúti járművekben alkalmazott dízelmotor alkatrészek
szállítása tárgyra vonatkozó szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2)
bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
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- a teljesített – a referencia tárgya szerinti - szállításért kapott nettó ellenszolgáltatás összege (saját
teljesítés értéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben az M/1, alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet
22. § (1) bek. a) pontja alapján 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) javára történő teljesítéssel igazolható, az alkalmasság igazolása a
szervezet részéről kiállított, vagy általa aláírt referenciaigazolás benyújtásával szükséges.
Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az ajánlattételi szakaszban az EEKD-ban megtett
referencianyilatkozato(ka)t.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra
vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a
vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett),
de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Ebből adódóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a bemutatott
referenciák tekintetében (az EEKD szerinti előzetes igazolás és – amennyiben referencia igazolás
benyújtása szükséges – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolás során egyaránt) ki kell derülnie
annak, hogy a referenciák mekkora része teljesült az Ajánlatkérő által vizsgált időszakban – azaz az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)!
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás,
amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus
formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi
szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül
hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében
vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles
kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD
formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell
tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az
egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. 11. pontja tartalmazza.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, Caterpillar dízelmotor alkatrészek
és/vagy vasúti járművekben alkalmazott dízelmotor alkatrészek szállítása tárgyra vonatkozó, összesen
legalább nettó 200 000 000 HUF, azaz nettó kettőszázmillió forint értékű, a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal.
Vasúti jármű alatt a jelen részvételi felhívás feladása napján hatályos, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 2. § 1.10. pontja szerinti fogalom értendő.
Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Kötbérek:
A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó
ellenérték összege.
- 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.
A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található
Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) alapján a Szerződéstervezetben leírtak szerint,
valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás
lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a
szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően
történik.
A kifizetés forintban történik.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
1. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 2. Közös részvételre jelentkezés esetében a Kbt. 35. § (1)-(7)
bekezdései irányadók. Közös részvételre jelentkezés esetében a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35.
§ (2a) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolati formában, mely okiratnak
ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő - a közös részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében; - és hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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: 2022/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/12/23 (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
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen a
Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő
eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. A
regisztráció helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap. Az EKR üzemeltetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM
rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (www.ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
4. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
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.
5. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,
a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat részeként
megtenni.
6. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő
alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.
7. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
8. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 30. § (4)].
9. Az eljárás részvételi szakaszában benyújtandó űrlapok:
- Felolvasólap (az EKR automatikusan kitölti);
- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §];
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában;
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában;
- Nyilatkozat üzleti titokról (amennyiben a részvételi jelentkezés üzleti titkot tartalmaz);
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.
10. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ár.
A Tétellistában és az Eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségek kizárólag
tájékoztató jellegűek és csak az ajánlatoknak a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szerinti
összehasonlíthatóságát szolgálják.
Az eljárás ajánlattételi szakaszában a Felolvasólapon a Tétellista szerinti (az egyes tételekre megadott)
tájékoztató mennyiségek és az azokra megajánlott nettó egységárak szorzatának összegét szükséges
feltüntetni a „Nettó ajánlati összérték (HUF)” rovatban.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
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12. Ajánlatkérő az eljárás II. ajánlattételi szakaszában az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához
nem köti.
13. Ajánlatkérő a Részvételi felhívás I.3) pontjához kiegészítéséül közli, hogy Ajánlatkérő a beszerzendő
termékek vonatkozásában rajzdokumentációt nem bocsát rendelkezésre, tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő nem rendelkezik saját szellemi tulajdonát képező méretezett műszaki rajzokkal, illetve a
rajzdokumentáció – mint szellemi termék – harmadik személyek részére történő átadásához szükséges, a
szerzői jogi jogosult által adott felhasználási jogokkal.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében
nyilatkoznia kell az Európai Unió Tanácsának az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5k.
cikk (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben arról, hogy a Rendelet szerinti tilalmak a részvételre
jelentkező, valamint a részvételi jelentkezésben ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában fennállnak-e. Amennyiben
részvételre jelentkező a tilalom hatálya alatt áll, úgy a részvételre jelentkezés a Kbt. 73. § (1) bekezdése
e) pontja alapján érvénytelennek minősül. A Rendeletben foglalt tilalmak további gazdasági szereplők
(alvállalkozó, szállító, kapacitást nyújtó szervezet) vonatkozásában történő fennállása esetéről a
Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet A) rész (Útmutató az eljárás I., részvételi szakaszához) 14. pont 5.
alpontja tartalmaz bővebb információkat.
15. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőknek az
ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősülnek-e. Amennyiben ajánlattevő nem
minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek
minősül.
16. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként
a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító
hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Horváth Csaba Miklós
Lajstromszám: 01296
18. A IV.2.6-os pont kapcsán Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/25 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19157/2022)
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: Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10744842211
Postai cím: Külterület
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fermann József
Telefon: +36 34360255
E-mail: fermann.jozsef@vert.hu
Fax: +36 34360882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vert.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vert.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/EKR000918822022/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/EKR000918822022/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: Oroszlányi Zagytér 2.,4. sz. kazetta rekultiváció
Hivatkozási szám: EKR000918822022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90722100-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Oroszlányi Zagytér 2.,4. sz. kazetta rekultiváció”
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: „Oroszlányi Zagytér 2.,4. sz. kazetta rekultiváció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45112300-8

Kiegészítő szójegyzék

45112360-6
45232451-8
45232452-5
45233227-6
45233228-3
45247112-8
71240000-2
71245000-7
71355000-1
71630000-3
90513000-6
90713000-8
90715000-2
90715200-4
90722100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Oroszlányi zagytér 2. és 4. kazetták: Oroszlány 0706/3, 0706/25
és 0710 hrsz , a felvonulási terület: Oroszlány 0705 hrsz, a hűtőtó: Oroszlány 0740/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Oroszlányi Zagytér 2. és 4. sz. kazettájára vonatkozó rekultivációs szolgáltatás keretében a III/2. ütem
megvalósítása az alábbiak szerint:
Az Oroszlányi zagytér 2., 4. kazettáján a rekultivációs alapfelület kialakításához szükséges bevágások során
bontandó pernye mennyisége 657.370 m3, a rekultivációs alapfelület kialakításához szükséges töltések során
beépítendő pernye mennyisége 386.662 m3, a kialakítandó rekultivációs alapfelület mérete 613.718 m2. A
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rekultivációs fedőréteg anyagának előállítása során előkezelés (törés) után bekeverendő pernye mennyisége
179.020 m3, a rekultivációs fedőréteg anyagának előállításához szükséges egyéb anyagok térfogata 461.185
m3. A rekultivációs fedőréteget 592.783 m2-es felületen kell kialakítani 20+30+30+20 cm-es rétegekben.
Bekeverendő anyag térfogat a „C” alapszintnél 65.206 m3, a „B” felhalmozódási zóna tekintetében összesen
265.566 m3. Kiépítendő utak hossza 8009 fm, a kiépítendő vízelvezető vízi létesítmények hossza 7661 fm. Nyertes
ajánlattevő feladata növényesítés (füvesítés) megvalósítása a teljes rekultiválandó felületen, valamint az egyéb
területrészeken (földmedrű árok, a zagytéren kívüli anyagtárolók), teljes mennyiség 606.187 m2.
A feladat keretében végzendő minősítő vizsgálatok során az Oroszlányi zagytér 2., 4. kazettájának vonatkozásában
összesen 61 ha-os területen kell geodéziai méréseket végezni. A beérkező alapanyagok előminősítése során
amennyiben az alapanyag a szennyezettségére környezetvédelmi hatóság által előírt protokoll szerint és
ellenőrzötten előzetesen történt vizsgálat, úgy összesen 28 db szúrópróbaszerű vizsgálatot, amennyiben nem úgy
összesen 251 db analitikai vizsgálatot kell végezni. A kiépített rekultivációs rétegek utóminősítés során 348 db
analitikai vizsgálatot, 348 db szervesanyag-tartalom vizsgálatot, 120 db tömörség és 240 db vastagság vizsgálatot
kell végezni, ehhez kapcsolódóan összesen 186 ha-os felületen geodéziai felmérés végzése szükséges. Az utak
minősítése során 44 db teherbírás (dinamikus és statikus), 953 db tömörség, 13 db vastagságmérést kell végezni,
A vízi létesítmények minősítéséhez 17 db geotechnikai vizsgálatot (erózióérzékenység, szemeloszlás, plasztikus
index) kell végezni, ehhez kapcsolódóan a kiépített vízi létesítmények kereszt- és hossz-szelvényezését is el kell
végezni geodéziai felmérés alapján.
A feladat végrehajtása során aktualizálni kell a korábban elkészült Kiviteli tervet, emellett Organizációs tervet,
Éves Jelentéshez szükséges adatszolgáltatást, Vízjogi üzemeltetési tervet és Megvalósulási dokumentációt kell
készíteni. Emellett Vállalkozónak a saját teljesítését is megfelelően dokumentálnia kell, a szerződés-tervezetben
rögzítettek szerint. További előírások a műszaki dokumentációkban.
( 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 2. Az Oroszlányi Zagytér rekultivációs alapfelülete feletti „C” szint (alapszint,
20 cm) rétegre előírt rekultivációs keverék („C” szint 50 %) hulladék anyaggal és/vagy másodlagos
nyersanyaggal való biztosításának minimális vállalt aránya (%) 15
2 3. Az Oroszlányi Zagytér rekultivációs alapfelülete feletti „B” szint (felhalmozódási zóna, 60 cm) rétegre
előírt rekultivációs keverék („B” szint 70 %) hulladék anyaggal és/vagy másodlagos nyersanyaggal való
biztosításának minimális vállalt aránya (%) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 46 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Az értékelés során adható pontszám: 0-100. A pontkiosztás módszere az 1. értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás; 2. és 3. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás. A 2. és 3. értékelési szempont
tekintetében AK a „minimálisan” alatt azt érti, hogy a tényleges teljesítés során legalább a vállalt mértéket el kell
érnie a nyertes ajánlattevőnek (de magasabb mérték teljesítése is megfelelő).
Az ajánlattétel keretében a vállalásokat a 2. értékelési szempont („C” szint) esetén a 65.206 m3 mennyiségre,
a 3. értékelési szempont („B” szint) tekintetében a 265.566 m3 mennyiségre vetítve kell megadni, de a
2. és 3. részszempontra adott vállalást a tényleges teljesítés során a ténylegesen felhasználni szükséges
anyagmennyiségre vetítve kell teljesíteni, minimálisan a vállalt arányban (százalékban). Az előbbiek szerinti
mennyiségek a felületek alapján előzetesen számított mennyiségek azzal, hogy a kiviteli terv készítése a nyertes
ajánlattevő feladata.
1. értékelési résszempont teljes megnevezése: "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF)"
2) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3) A részajánlattétel kizárásnak indoka: A kettő érintett kazetta egy lerakón (zagytéren) helyezkedik el, egy
munkaterületnek tekinthető. A rekultivációra vonatkozóan elkészült tervek, a belépési, beszállítási, egyéb
tárolási, organizációs tevékenységre használható területek és a közműcsatlakozási lehetőségek közösek. A kettő
kazettán (2 és 4) pontosan ugyanazt a rekultivációs tevékenységet kell megvalósítani, így a beszállított anyagok
szükség szerint bármely kazettán történő felhasználásra ütemezhetők. A kazetták rekultivációjára egy határozat
vonatkozik, ill. egy kiviteli terv és megvalósulási záródokumentáció készül. A vizes létesítmények összefüggenek.
Egy esetleges szennyezés a zagytér teljes területére hatást gyakorol. A kazetták területén kívül a lehetséges
felvonulási, szállítási területek korlátozottak. Ezért a részteljesítés lehetővé tétele sem műszaki, sem felelősségi
szempontból nem megfelelő és ellentétes a felelős gazdálkodás elvével.
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) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot
igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni
az ajánlathoz a Kbt. 41./A. § (3) és (5) bek. alapján.
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Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt
az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.
1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság,
amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b)
vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének
és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem
állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
- a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja
a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok
benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a
Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD -t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyára vonatkozó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal
lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés
tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7)
bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (rekultiváció, és/vagy környezetvédelmi célú szennyeződés-mentesítés, és/vagy
hulladék kezelési tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 6 Mrd Ft-ot.
A P.1 alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg, ill.
azt közös ajánlattevők együttesen is teljesíthetik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
- a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja
a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
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nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok
benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a
Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD -t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
M.1. A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)
teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásaira
vonatkozó, igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon.
Az igazolásnak ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szolgáltatás tárgya (az elvégzett tevékenység ismertetése) és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i)
minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye (pontos cím és/vagy hrsz.)
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelmény igazolásának továbbá tartalmaznia kell:
- az M.1.1. referencia esetében a kiépített réteg(ek) és a rétegépítéshez felhasznált anyag(ok)
megnevezését, valamint a növényesítési tevékenység leírását (pl. füvesítés, fásítás, cserje ültetés, stb.)
olyan pontossággal, hogy a referenciából megállapítható legyen, hogy az alkalmassági követelmény
szerinti tevékenység elvégzésére került sor (azaz sor került rétegrend kialakítására),
- az M.1.2. referencia esetében a rekultivációs keverék megnevezését, összetételét, előállítási helyét
és felhasználási-beépítési helyét, annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő által megadott „rekultivációs
keverék” definíciónak való megfelelőség ellenőrizhető legyen.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági
követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen
jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a
szakember szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán
egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat,
d) az előírt jogosultság megléte esetén az önéletrajzban a kamarai nyilvántartási szám, a jogosultság
elérési útvonala és az adott jogosultságra vonatkozó első nyilvántartásba vétel időpontja
AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági
követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen
jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalata valamint a szükséges további szakmai tapasztalata is egyértelműen kiderül; a párhuzamos
szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. §
(7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített, de legfeljebb 9 éven
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(108 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia
munkát, amelyek során a következő tevékenységeket végezte:
M.1.1. legalább 1 db hulladéklerakó rekultiváció és/vagy terület helyreállítási célú környezet rehabilitáció
megvalósítására irányuló referencia, ahol legalább összesen 235.000 m2 területen:
- rekultivációs és/vagy környezet rehabilitációs célú rétegrend kialakításával végezte a terület
végformájának kialakítását
- továbbá a feladatok részét képezte a terület növényesítése.
AT fenti referencia követelmények való megfelelést több referencia munkával is igazolhatja, ebben az
esetben a mennyiségek összeadódnak. Nem megfelelő ugyanakkor az olyan referencia bemutatása,
amelyben AT csak az egyik tevékenységet végezte (tehát vagy csak rétegrend kialakítás, vagy csak
növényesítés).
M.1.2. legalább 1 db rekultivációs keverék (rekultivációs és/vagy környezet rehabilitációs tevékenység
céljából rekultivációs és/vagy fedőrétegként használt, hulladékot, hasznosított hulladékot, vagy
másodnyersanyagot tartalmazó anyag) előállítására vonatkozó referencia, ahol a keverék mennyisége
elérte a 100.000 m3-t.
AT fenti referencia követelmények való megfelelést több referencia munkával is igazolhatja, ebben az
esetben a mennyiségek összeadódnak.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
M.2.1.) 1 fő, projektvezető pozícióra jelölt szakembert, aki
a) a 297/2009. (XII.21.) Korm. r. 1. sz. melléklet szerinti „SZKV-1.1. hulladékgazdálkodási szakértő” (vagy
azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik; és
b) aki rendelkezik minimum 36 hónap, hulladékgazdálkodási és/vagy vízgazdálkodási területen szerzett
projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal.
A b) pont esetén a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható, azzal, hogy a b)
pontnak való megfelelés az a) pontnak való megfelelés mellett szükséges.
M.2.2.) 1 fő, mélyépítési műszaki vezető pozícióra jelölt szakembert,
a) aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet szerinti
„MV-M” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik; és
b) aki rendelkezik minimum 36 hónap, hulladékgazdálkodási területen szerzett kivitelezési tapasztalattal.
A b) pont esetén a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható, azzal, hogy a b)
pontnak való megfelelés az a) pontnak való megfelelés mellett szükséges.
M.2.3.) 1 fő, vízépítési műszaki vezető pozícióra jelölt szakembert,
a) aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet szerinti
„MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik; és
b) aki rendelkezik minimum 36 hónap, vízgazdálkodási területen szerzett kivitelezési tapasztalattal.
A b) pont esetén a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható, azzal, hogy a b)
pontnak való megfelelés az a) pontnak való megfelelés mellett szükséges.
M.2.4.) 1 fő, vezető tervező pozícióra jelölt szakembert,
a) aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet szerinti „VZ-TER” (vagy azzal
egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik; és
b) aki rendelkezik minimum 36 hónap, hulladékgazdálkodási és/vagy vízgazdálkodási területen szerzett
tapasztalattal.
A b) pont esetén a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható, azzal, hogy a b)
pontnak való megfelelés az a) pontnak való megfelelés mellett szükséges.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
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„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott projektet szakmailag irányítja, koordinálja a
Vállalkozó, a műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel.
„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki a projektvezető feladatait helyettesi körben
ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér
A nettó Vállalkozói Díj 0,1 %-a naponta, max. 15 %.
Meghiúsulási kötbér
A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Hibás teljesítési kötbér:
2, 3 Minőségi részszempontra tett vállalástól való negatív irányú eltérés esetén 5.000.000,- Ft / eltérési százalék.
Jótállási kötelezettség:
24 hónap, szerződéstervezet alapján.
Jótállási biztosíték
A Kbt. 134. § (3) bek. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 21/A.§ b) pontja alapján, a nettó Vállalkozói Díj nettó
2,5 %-a.
Az igényelhető előleg mértéke: Kbt. 135. § (8) bek. szerint
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Számlázás a szerződéstervezet szerint.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a késedelmi
kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Korm. r.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 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, 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 2022/10/20 (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 ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c)
bekezdéseiben és a 424/2017. Korm.rendelet. 15. §-a bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az
arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt.
65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a
felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően, a nemleges
nyilatkozat is csatolandó.
8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni
kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
10. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak
teljesítéséig a kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás tekintetében legalább 100
millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény összegre vonatkozóan kell rendelkezni. AT köteles nyertessége
esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított
egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának
elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a
szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással.
11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható,
az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé
irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált
elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni:
a.) a költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel)
formátumban is).
b.) A 2. és 3. értékelési résszempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló következő információkat
tartalmazó nyilatkozatot cégszerűen aláírt formában:
- a felhasználni tervezett hulladék anyag(ok) ill. másodlagos alapanyag(ok) megnevezése,
- a felhasználni tervezett hulladék anyag(ok) ill. másodlagos alapanyag(ok) besorolása (hulladék, vagy
másodlagos alapanyag),
- hulladék esetén HAK kód,
- a felhasználni tervezett hulladék anyag(ok) ill. másodlagos alapanyag(ok) fizikai összetétele (miből kerül
előállításra, milyen eljárással, másodlagos alapanyagnál mikor vesztette el a hulladék státuszt),
- az anyag(ok) származása (átadó – forrás – szervezet és előállító/gyártó telephely megnevezés és cím),
- tervezett felhasználandó mennyiség az egyes anyagok vonatkozásában (m3),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megnevezett anyag(ok) a teljesítés során a szükséges
mennyiségben és minőségben rendelkezésre fognak állni,
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- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megnevezett anyagokban a szennyező anyagok nem haladják meg
az előírt mértéket,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a rekultiváció során a felhasználást biztosító engedélyt ajánlattevő
nyertesség esetén legkésőbb a kezelési tevékenységre vonatkozó munkarész megkezdéséig beszerzi,
ajánlatkérő részére bemutatja, ill. másolatban átadja.
13. AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja a következő: Vértesi Erőmű Zrt. székhelyének
(2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.) portaépülete, az ajánlati felhívás megjelenését követő 5.
munkanapon 09:00 órakor.
14. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
15. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az
olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.
16. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik.
17. FAKSZ: Dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526); Dr. Pálvölgyi Lilla (lajstromszám: 01333)
18. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.
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: Jogorvoslat: Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvé (19951/2022)
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: 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):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: közmű szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
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
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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
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
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: villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén és telephelyein található fogyasztási helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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
Az ajánlattevő (AT) köteles a teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 20%-a (4 549 000 kWh). Az
opcionális rész lehívása automatikusan történik abban a pillanatban, amikor az ajánlatkérő (AK) által
elfogyasztott villamos energia mennyisége eléri a szerződéses mennyiséget. AK-nek ezzel nem keletkezik
kötelezettsége a teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen elfogyasztott
részére vonatkozó ellenszolgáltatást köteles megfizetni a nyertes AT részére a szerződéses mennyiség
vonatkozásában megajánlott egységáron.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 140 - 401601
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: villamos energia beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 015255 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:
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a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont)
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele)
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), 26713111-2-44
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
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:
2022/09/16 (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
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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Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (19971/2022)
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: Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11574422103
Postai cím: Hősök Tere 14.
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tanács Róbert
Telefon: +36 79541350
E-mail: beszkft@beszkft.hu
Fax: +36 79541351
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://besz-jaro.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakrendelő eszközbeszerzése EFOP-2.2.19
Hivatkozási szám: EKR001004852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. járóbeteg ellátást végző szakrendelőjének korszerű működéséhez
szükséges
eszközeinek beszerzése az EFOP-2.2.19-17-2017-00030 kódszámú pályázat támogatásával az alábbi főbb
mennyiségek alapján:
1. rész Kisértékű eszközök, 63 féle eszköz, összesen 2.449 db mennyiségben
2. rész Nagyértékű eszközök, 16 féle eszköz, összesen 32 db mennyiségben
3. rész Seblézer berendezés és tartozékai, összesen 2 db mennyiségben
4. rész Dexa berendezés és tartozékai, összesen 1 db mennyiségben
5. rész Ultrahang berendezés és tartozékai, összesen 1 db mennyiségben
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6. rész Szemészeti szakrendelés eszközei, összesen 16 db mennyiségben
7. rész Gyógytorna szakrendelés eszközei, 24 féle eszköz, összesen 43 db mennyiségben
8. rész Fizioterápiás eszközök, összesen 11 db mennyiségben
A közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes feltételek
szerinti mennyiségben, minőségben és terjedelemben. Az eszközöknek meg kell felelni minden hatályos műszaki
és kereskedelmi előírásnak - így különösen a gyógyászati segédeszközökre ill. az orvostechnikai eszközökre
vonatkozó előírásoknak, különös tekintettel a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet,
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet előírásaira - és rendelkezniük kell a forgalombahozatalhoz és az üzemeltetéshez
szükséges valamennyi engedéllyel. Ajánlattevőnek továbbá adott eszközök esetében kiegészítő szolgáltatást is
nyújtania kell az eszközök beszerelése, betanítása és próbaüzeme körében a közbeszerzési műszaki leírásban és a
szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Az ajánlat tárgya minden rész esetében csak új eszköz lehet, tehát már
használatba vett, akár demo felhasználású eszköz nem ajánlható meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 017904 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 463815
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás egyúttal érinti az alábbi közbeszerzési dokumentumokat is: közbeszerzési műszaki leírás.
Ajánlatkérő egyenként és összességében is megvizsgálta a módosításokat és azokról megállapította, hogy
azok nem eredményezik a beszerzés tárgyára vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol
az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó
döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, így a módosítás nem eredményezi a
Kbt. 55. § (6) bekezdésének sérelmét.
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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Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat
Nonprofit Korlátolt Felelősség (19970/2022)
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: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21928327209
Postai cím: Dózsa György Utca 5-7.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 52580060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bvesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bvesz.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.19-17-2017-00097 ESZKÖZBESZERZÉS I.
Hivatkozási szám: EKR000729402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott időre kötött adás-vételi szerződés „EFOP-2.2.19-17-2017-00097 Eszközbeszerzés I.” tárgyban.
Részajánlatok:
1. rész Hálózati eszközök
2. rész Informatikai eszközök
Valamennyi részajánlat vonatkozásában:
HELYSZÍNI BEJÁRÁS:
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Ajánlatkérő 2022.09.06. 11.00-kor lehetőséget biztosít a helyszín megtekintésére.
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás során nem tart konzultációt, a kérdéseiket a Kbt. 56. § szerint tehetik fel.
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő 90 naptári napban értendő.
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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 017658 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 161 - 458396
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/18 (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:
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás keretében pontosította/módosította a közbeszerzési dokumentumok
„KD04 Beszerezni kívánt eszközök minimum követelményeit, és ajánlott (teljesített) paramétereit
tartalmazó táblázat”-ot az alábbiak szerint:
- Szükséges LAN csatlakozás a szerver konfiguráció részeként, melyben 3 db 10 Gb-os sebességű dual
portos LAN interfacet szükséges megajánlani szerverenként
- 22. Az eszköznél törölte a Windows 10 Pro követelményt, tekintettel arra, hogy a Windows 10 Pro HUN
követelmény már szerepelt az adott rész minimumparaméterei között.
A fentiekre tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
A közbeszerzési dokumentumokban más változás nem történt.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Baranya Megyei Szakképzési Centrum (19886/2022)
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: Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832104202
Postai cím: Batthyány Utca 1-3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernát Alexandra
Telefon: +36 701993511
E-mail: bernat.alexandra@pecsiszc.hu
Fax: +36 701993528
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pecsiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolg. a BarMSZC Zsolnay Iskola részére
Hivatkozási szám: EKR000443612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási szolgáltatás nyújtása a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző
Iskola részére
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 159453 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 159 - 453858
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/05 (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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja, valamint
az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 2022. szeptember 21.
napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján
meghosszabbítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Debreceni Egyetem (19414/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1153:NGYKO Középü. lét.(alapozás és szerk.ép.)
Hivatkozási szám: EKR001033302022
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:
DEK-1153: Nemzeti Gyártó - Kutató - Oktató Középüzem létesítése (alapozás és szerkezetépítés) tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:
A kivitelezési eljárás eredményeként az UD Tudományos, Technológiai és Ipari Parkjának területén, a 4032
Debrecen, (a 0204/35 és 0204/36 hrsz-ú telkek összevonásából kialakult) 0204/36 hrsz-ú ingatlanán létrehozásra
kerül a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem és Gyógyszerésztudományi Kar épülete.
Az épület tervezetten két fő funkcionális egységből áll össze. Az egyik épületrész a Gyógyszerésztudományi
Kar elméleti gyakorlati képzéseihez, illetve kutató-oktató tevékenységeihez biztosít megfelelő infrastrukturális
hátteret, míg a másik egy gyógyszergyártó technológiai GMP és IFS üzemként fog funkcionálni.
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Az épület megvalósítása két ütemben tervezett. Jelen ütemben az épület alapozási és teherhordó szerkezeteinek
kivitelezése elvárt.
A beruházáshoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
Zsaluzat készítése: 9830 m2
Vasbeton sávalap készítése: 474 m3
Cölöpalap készítése CFA technológiával: 3715 m
Előregyártott vasbeton elemek elhelyezése /falelem, attika, kehelynyak, pillér, gerenda/: 620 m3
Előregyártott vasbeton elemek elhelyezése /födémpanel, lépcső/: 67 db
Tervezett DE NGYKO Középüzem és GYTK épület nettó (hasznos) alapterülete: 6695,57 m2
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és
árazatlan
költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb.
csupán a pontos
behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek
minősülnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 016723 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 152 - 433658
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
elektronikus az EKR
rendszeren keresztül kell benyújtani.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

564

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 AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT és kapacitást biztosító
szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a
kötelezettségvállaló
személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt meghatalmazást kell
csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r.
2.§(5) bek-re figyelemmel AK
rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat 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. §).
9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített
felolvasólapot űrlapot
kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva.(xls. formátumban)
- 1-2. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek neve.
Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból,
úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-2. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát, melyből mind az alkalmassági követelményekre, mind a minőség értékelésére
alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 34/4. §-ára tekintettel, valamint nyilatkoznia szükséges ajánlattevőnek az 833/2014/EU tanácsi
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról is.
15. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a
kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony
ár vizsgálatára vonatkozó
részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
19. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
20. FAKSZ: Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300).
21. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék
pontos behatárolását
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szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
22. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
23. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 200.000.000 Ft/kár és 500.000.000 Ft/év
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások
közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles
legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan
nyilatkoznia kell.
24. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ajánlatban
történő megnevezése a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget eredményezhet, amelynek következtében a
Kbt. 62. § (1) bek. m)
pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.
25. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015.
(X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez
képest szigorúbban állapítja meg.
26. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy adott épület, alapozási és szerkezetépítési munkáinak
kivitelezésére irányul, így az alábbi ütem további ütemekre nem bontható. A teherhordó tartószerkezet
megépítése munkaszervezési, organizációs feltételek, és az adott részfeladatok közötti szoros
összefüggések valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság
érdekében nem célszerű az adott kivitelezési munkára a részajánlat tételt biztosítani. A kiírásban olyan
jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek
oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem
bonthatók részekre. Az ajánlatkérőnek komoly térbeli és időbeli organizációs elvárásai vannak a leendő
kivitelező felé, egyrészt a szoros kivitelezési határidő miatt, másrészt a területi adottságok miatt.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
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 AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT és kapacitást biztosító
szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a
kötelezettségvállaló
személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt meghatalmazást kell
csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r.
2.§(5) bek-re figyelemmel AK
rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
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8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített
felolvasólapot űrlapot
kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva.(xls. formátumban)
- 1-2. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek neve.
Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból,
úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-2. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát, melyből mind az alkalmassági követelményekre, mind a minőség értékelésére
alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 34/A. §-ára tekintettel, valamint nyilatkoznia szükséges ajánlattevőnek az 833/2014/EU tanácsi
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról is.
15. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a
kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony
ár vizsgálatára vonatkozó
részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
19. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
20. FAKSZ: Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300).
21. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék
pontos behatárolását
szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
22. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
23. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 200.000.000 Ft/kár és 500.000.000 Ft/év
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások
közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles
legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan
nyilatkoznia kell.
24. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ajánlatban
történő megnevezése a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget eredményezhet, amelynek következtében a
Kbt. 62. § (1) bek. m)
pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.
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25. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015.
(X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez
képest szigorúbban állapítja meg.
26. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy adott épület, alapozási és szerkezetépítési munkáinak
kivitelezésére irányul, így az alábbi ütem további ütemekre nem bontható. A teherhordó tartószerkezet
megépítése munkaszervezési, organizációs feltételek, és az adott részfeladatok közötti szoros
összefüggések valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság
érdekében nem célszerű az adott kivitelezési munkára a részajánlat tételt biztosítani. A kiírásban olyan
jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek
oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem
bonthatók részekre. Az ajánlatkérőnek komoly térbeli és időbeli organizációs elvárásai vannak a leendő
kivitelező felé, egyrészt a szoros kivitelezési határidő miatt, másrészt a területi adottságok miatt.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/26 (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 szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A kiegészítő tájékoztatásra tekintettel módosításra kerültek a műszaki dokumentumok, az árazatlan
költségvetés a szerződéstervezet, illetve a tájékoztató.
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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Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (20011/2022)
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: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10813913208
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenőffy Adrienn
Telefon: +36 99537640
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Fax: +36 12692974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Kiállítás-építés (nagycenki Széchenyi-kastély)_3"
Hivatkozási szám: EKR001076882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
92521100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Kiállítás-építés a GINOP – 7.1.1-15-2016-00011 azonosító számú, a nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai
fejlesztése c. projekt keretében – múzeumi terek berendezése, (eszközök, berendezés és installáció, replikák
beszerzése)_3”
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 017668 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 161 - 459860
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/18 (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:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Részajánlat kizárása: Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege (egységes megjelenés és
megvalósítás valamint telepítés) nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az
elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a
nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
Ajánlattevő nem tehet több változatú (alternatív) ajánlatot.
1.Az ajánlatot az ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén.
2.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. https://
ujvilag.gov.hu/ekr
3. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ATk viselik.
4.Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi
lehetővé, kizárja önálló nyertes AT, és közös nyertes AT-k esetében a gazdálkodó szervezet, illetve
projekttársaság létrehozását.
5.Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
összes adatot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
7.ATnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - a cégkivonatban
vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerint)
8.Közös ajánlattétel: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ATket a jelen
eljárásban teljes jogkörrel képviselő ATt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális
tartalmi követelményeknek megfelelően. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2)
bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
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9.Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő /kapacitást biztosító szervezet)
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Azon
gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás minta nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
10.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6)
bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
11.AK felhívja ATk figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
12.Amennyiben AT az ajánlatában –átalakulásra hivatkozással– jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
13.AT tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. (X.30.) Kr. 13.
§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról, melyhez AK elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.
14.Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, illetve
jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot.
15.AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja
az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK
az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot
tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban
is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből
fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.
16.Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
17.AK tájékoztatja ATket, h. a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladat ellátásának és a feladat teljes
körű megvalósításához szükséges költségét.
18.Elektronikus nyilvántartások: Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió
bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
19. FAKSZ: Bokor Gergő (lajstromszám:00220)
20. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.
§ (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadóak. A bontás helye: ekr.gov.hu. Ajánlatok felbontásának ideje: 2022.
szeptember 19. 12:00 óra
21. A II.2.7. pontban írt időtartam (7 hónap) nem nyúlhat túl a 2023.06.30-ai befejezési határidőn. A
teljesítés időtartama nem haladhatja meg az 7 hónapot abban az esetben sem, ha a projekt befejezésének
határideje meghosszabbításra kerül.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.
Helyesen:
Részajánlat kizárása: Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege (egységes megjelenés és
megvalósítás valamint telepítés) nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az
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elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a
nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
Ajánlattevő nem tehet több változatú (alternatív) ajánlatot.
1.Az ajánlatot az ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén.
2.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. https://
ujvilag.gov.hu/ekr
3. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ATk viselik.
4.Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi
lehetővé, kizárja önálló nyertes AT, és közös nyertes AT-k esetében a gazdálkodó szervezet, illetve
projekttársaság létrehozását.
5.Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
összes adatot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
7.ATnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - a cégkivonatban
vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerint)
8.Közös ajánlattétel: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ATket a jelen
eljárásban teljes jogkörrel képviselő ATt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális
tartalmi követelményeknek megfelelően. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2)
bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
9.Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő /kapacitást biztosító szervezet)
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Azon
gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás minta nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
10.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6)
bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
11.AK felhívja ATk figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
12.Amennyiben AT az ajánlatában –átalakulásra hivatkozással– jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
13.AT tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. (X.30.) Kr. 13.
§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról, melyhez AK elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.
14.Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, illetve
jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot.
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15.AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja
az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK
az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot
tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban
is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből
fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.
16.Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
17.AK tájékoztatja ATket, h. a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladat ellátásának és a feladat teljes
körű megvalósításához szükséges költségét.
18.Elektronikus nyilvántartások: Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió
bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
19. FAKSZ: Bokor Gergő (lajstromszám:00220)
20. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.
§ (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadóak. A bontás helye: ekr.gov.hu. Ajánlatok felbontásának ideje: 2022.
szeptember 23. 12:00 óra
21. A II.2.7. pontban írt időtartam (7 hónap) nem nyúlhat túl a 2023.06.30-ai befejezési határidőn. A
teljesítés időtartama nem haladhatja meg az 7 hónapot abban az esetben sem, ha a projekt befejezésének
határideje meghosszabbításra kerül.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az alapdokumentációval összhangban módosítás keretében további dokumentum került kiadásra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Klebelsberg Központ (20051/2022)
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: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Csilla
Telefon: +36 17952293
E-mail: csilla.sandor@kk.gov.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2.0_Okostanterem III: digitális kultúra 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000979432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: minimum full HD felbontású, legalább 75” képátlójú fali rögzítést biztosító TV beszerzése (dönthető)
konzollal és HDMI kábellel, műszaki specifikáció szerint, 120 db mennyiségben.
2. rész: 3D nyomtató + induló nyomtató anyag készlet beszerzése műszaki specifikáció szerint, 600 db
mennyiségben.
• Nyomtatási technológia: FDM/FFF, műanyagszál-olvasztás
• Nyomtatófej: fém
• Nyomtatófej működési hőmérséklet (állítható): minimum 180-260 °C-ig fűthető
• Nyomtatótálca: üveg vagy fém tálca ; legalább 20 – legfeljebb 110 °C fűthető
• plusz 2 db tartalék gyári fúvókával szállítandó (0,4 mm réz vagy fémötvözet)
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3. rész: Lézervágó és hozzá légszűrő beszerzése műszaki specifikáció szerint, 180-180 db mennyiségben.
Lézervágó:
• Munkaterület: legalább 300 mm *210 mm
• lézervágó kezelése: érintő kijelző
• lézer teljesítmény: legalább 30W
• vészleállítás és biztonságos indítás
Légszűrő:
• a megajánlott lézervágóval azonos gyártótól származó légszűrő
• légtechnikai csatlakozás átmérője kompatibilis a megajánlott lézervágóval
• a lézervágó bekapcsolásakor automatikusan elindul a légszűrő is
• 230 Voltos elektromos hálózathoz történő csatlakozását az eredeti, magyarországi forgalomba helyezéshez
szükséges gyári csatlakozóval kell biztosítani! Toldani, falidugó adapterrel kiegészíteni nem lehet!
• pótszűrők olyan számban, hogy azok a leghosszabb élettartamú szűrő élettartamáig elegendők legyenek
4. rész: Laptop tároló és töltő szekrény beszerzése műszaki specifikáció szerint, 180 db összmennyiségben, ebből
4. rész a): 46 db, és 4. rész b): 134 db.
4. rész a)
• legalább 25 db és legalább 15,6” méretű, azonos típusú laptop egyidejű tárolására és töltésére legyen alkalmas.
• a megajánlott eszköz maximális befogadó kapacitás számával egyező darabszámú töltőport (dugalj), szekrényen
belüli elhelyezéssel
• elöl és hátul is legyen zárható, kulcsok száma minimum 5 db
• elöl és hátul is legalább 180°-ban nyitható kivitel.
4. rész b)
• legalább 34 db és legalább 15,6” méretű, azonos típusú laptop egyidejű tárolására és töltésére legyen alkalmas.
• a megajánlott eszköz maximális befogadó kapacitás számával egyező darabszámú töltőport (dugalj), szekrényen
belüli elhelyezéssel
• elöl és hátul is legyen zárható, kulcsok száma minimum 5 db
• elöl és hátul is legalább 180°-ban nyitható kivitel.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 17460 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 162 - 460669
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/19 (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:
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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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
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Dátum: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja AT-k figyelmét, hogy a módosítás kizárólag az ajánlattételi határidőt érinti. Az egyéb
közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (19556/2022)
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: 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: Papp-Fazekas Anita
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Duodenoszkóphoz szüks. fogyóanyagok beszerz. 2022
Hivatkozási szám: EKR000611392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Duodenoszkóphoz szükséges fogyóanyagok beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház részére, összesen 5 részben határidős adásvételi szerződés keretében.
1. rész: ERCP beavatkozáshoz szükséges fogyóanyagok, összesen 11 tételsorban 544 db
2. rész: Öntáguló fém sztentek, összesen 7 tételsorban 310 db
3. rész: Epeúti műanyag stentek berakóval, vagy tolókatéterrel, összesen 12 tételsorban 210 db
4. rész: Epeúti kamera és tartozékai, összesen 3 tételsorban 22 db
5. rész: Citológiai mintavevő kefe, összesen 1 tételsorban 40 db
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 24 havi igényét fedezik.
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Ajánlatkérő konszignációs raktár telepítését írja elő a szerződéses időtartamra, a kezdő konszignációs
mennyiséget az "ártáblázat" tartalmazza.
ATvállalja, hogy minden egyes termék (tétel) esetében a teljes mennyiséget kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú termékének leszállításával teljesíti, vagyis egy adott sorszámú tétel szerződéses időtartam alatti
szállítása során kizárólag a megajánlott gyártó megajánlott típusú terméke szállítható.
AK kizárólag olyan teljesítést fogad el, mely biztosítja, hogy a részen belül ugyanazon gyártó ugyanazon típusú
termékére vonatkozik a részt képező tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő az eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR azonosító:
EKR000650612022).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 017783 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 165 - 468466
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/24 (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
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a műszaki tartalmat.
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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Tamási Város Önkormányzata (19921/2022)
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: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: polgarmester@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban
Hivatkozási szám: EKR000657312022
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) Rövid meghatározás:
Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban vállalkozási szerződés keretében.
A tárgyi eljárásban sor kerül: Oktatási szárny építésére, tornacsarnok, óvoda építésére, a meglévő épület
részfelújítására és bővítésére.
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”
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kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő,
ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek
tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem
tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú)
nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében
nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki
engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet
által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő
által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék,
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális
követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a
szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek
az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek
megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának
szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes Ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására.
A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján Ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az
Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (nyilatkozatminta) Ajánlatkérő - a szerződés
teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu
alkalmazását.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka részben engedélyköteles, mely alapján a
fordított adózás szabályai irányadóak. (Részletesen a dokumentációban.)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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 - 12284 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 121 - 342891
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

584

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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt.52 §(4) bek. a) pontja, mivel az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást,
annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő határidőben kérte, nem tudja az előírt határidőben
teljesíteni.
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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (19386/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flór Ferenc Kórház homlokzati korlát és árnyékoló
Hivatkozási szám: EKR001040492021
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: Flór Ferenc Kórház homlokzati korlát és árnyékoló
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45215100-8
45340000-2
45421143-8

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. helyrajzi szám: 3144/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Egészséges Budapest Program keretében a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház KEHOP-5.2.2 energetikai
programjához kapcsolódóan az „A” és „B” épületszárny homlokzati korlát és árnyékoló héj kialakítása
Erkély lemez kiegyenlítése és rétegrend kialakítása: 2 267,95m2
Erkély lemez burkolat készítése (40*60*4 cm-es beton járdalap): 2 041,16 m2
Meglévő szigetelés bontása erkélylemezen: 2 978,99 m2
Erkély lemez szigetelése alsó felületen, meglévő vasbeton tisztítása, meglévő vakolat javítása: 2 978,99 m2
Meglévő korlátszerkezetek bontása: 1 553 fm
Homlokzati árnyékoló panelek legyártása, elhelyezése: 4 564,98 m2
Homlokzati paravánfalak legyártása, elhelyezése: 203 db
Homlokzati korlátok építése: 279 db
Tartószerkezeti munkák (vasbeton födémszél bontása és javítása): 1 539 fm
Acélszerkezeti elemek gyártása és elhelyezése (tűzihorganyzott kivitel): 37 739 kg
Árnyékoló rendszer aluminium szerkezeti elemei (porszórt kivitel): 4 6 510 kg
Alumínium takaró profil elhelyezése (porszórt kivitel): 310 fm
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik a
Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő
feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei
teljesítéséhez a szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami forrásból illetve a Gazdaság-újraindítási
Akciótervből kerül biztosításra a Beruházási Ügynökség számára. A Beruházási Ügynökség a 2021-2027-es
programozási időszakban pályázatot nyújt be és az ellenszolgáltatást részben vagy egészben a 2021-2027-es
költségvetési ciklusban elérhető Gazdaság-újraindítási Akcióterv terhére kívánja elszámolni, a 2021-2027-es
időszakra irányadó szabályok szerint.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított száznyolcvan (180) napon belül nem lép hatályba, úgy e
körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges
hatállyal felbontja.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gazdaság-újraindítási Akcióterv (2021-2027-es programozási
időszak európai uniós forrása)
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 085 - 228799
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Flór Ferenc Kórház homlokzati korlát és árnyékoló

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

588

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/07 (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: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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: 1999394450 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.08.24.
I. ELŐZMÉNYEK
1. Magyarország Kormánya az Egészséges Budapest Program keretében egyetértett a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház ”A” és a ”B” épületének – az elnyert KEHOP-5.2.2. pályázathoz kapcsolódóan
megterveztetett – korlát és árnyékoló rendszer kialakításának (a továbbiakban: „Beruházás”)
megvalósításával. A Beruházás a Kistarcsa belterület 3144/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. szám alatt található, „kivett kórház, udvar és pavilon épület”
megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) valósul meg.
2. A Beruházási Ügynökség a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
81. § (1) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Flór
Ferenc Kórház homlokzati korlát és árnyékoló” tárgyban (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) A
Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb „árérték” arány volt. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot
a Vállalkozó nyújtotta be, így a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett, és a Beruházási
Ügynökség és Vállalkozó 2022.04.07. napján vállalkozási szerződést kötött „Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
KEHOP-5.2.2 energetikai programjához kapcsolódóan az "A" és "B" épületszárny homlokzati korlát és
árnyékoló rendszerének kialakítása” tárgyban (továbbiakban: „Szerződés”).
3. Vállalkozó 2022.08.03. napján az 1. sz. mellékletként csatolt akadályközlést és igénybejelentést
(továbbiakban: „Akadályközlés”) nyújtotta be. A Beruházási Ügynökség az Akadályközlést megvizsgálta,
a határidőhosszabbításra vonatkozó igénybejelentést megalapozottnak és igazoltnak fogadta el és
a 2. sz. mellékletként foglalt nyilatkozattal erről Vállalkozót tájékoztatta. Az Akadályközlésben jelzett
akadály a jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete szerinti Pótmunka megrendelésével elhárult. Az
Akadályközlésre és Pótmunka megrendelésre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé.
4. Felek jelen Szerződésmódosítás I.3 pontja alapján a Szerződés tekintetében tett módosítást a Kbt. 141. §
(4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésre alapítják, melynek értelmében:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

589

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak
közül bármely esetben: […]
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
II. RENDELKEZŐ RÉSZ
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.1. f) alpontja az alábbiak szerint módosul:
f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) : A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és
műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása;a Munkaterület átadásától számított 390 nap; kötbérterhes.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

2022/09/16 (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:

45000000-7

További tárgyak:

45215100-8

Kiegészítő szójegyzék

45340000-2
45421143-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. helyrajzi szám: 3144/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Egészséges Budapest Program keretében a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház KEHOP-5.2.2 energetikai
programjához kapcsolódóan az „A” és „B” épületszárny homlokzati korlát és árnyékoló héj kialakítása
Erkély lemez kiegyenlítése és rétegrend kialakítása: 2 267,95m2
Erkély lemez burkolat készítése (40*60*4 cm-es beton járdalap): 2 041,16 m2
Meglévő szigetelés bontása erkélylemezen: 2 978,99 m2
Erkély lemez szigetelése alsó felületen, meglévő vasbeton tisztítása, meglévő vakolat javítása: 2 978,99 m2
Meglévő korlátszerkezetek bontása: 1 553 fm
Homlokzati árnyékoló panelek legyártása, elhelyezése: 4 564,98 m2
Homlokzati paravánfalak legyártása, elhelyezése: 203 db
Homlokzati korlátok építése: 279 db
Tartószerkezeti munkák (vasbeton födémszél bontása és javítása): 1 539 fm
Acélszerkezeti elemek gyártása és elhelyezése (tűzihorganyzott kivitel): 37 739 kg
Árnyékoló rendszer aluminium szerkezeti elemei (porszórt kivitel): 4 6 510 kg
Alumínium takaró profil elhelyezése (porszórt kivitel): 310 fm
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik a
Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő
feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei
teljesítéséhez a szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami forrásból illetve a Gazdaság-újraindítási
Akciótervből kerül biztosításra a Beruházási Ügynökség számára. A Beruházási Ügynökség a 2021-2027-es
programozási időszakban pályázatot nyújt be és az ellenszolgáltatást részben vagy egészben a 2021-2027-es
költségvetési ciklusban elérhető Gazdaság-újraindítási Akcióterv terhére kívánja elszámolni, a 2021-2027-es
időszakra irányadó szabályok szerint.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított száznyolcvan (180) napon belül nem lép hatályba, úgy e
körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges
hatállyal felbontja.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
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Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
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: 1999394450
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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):
VI. szakasz: Kiegészítő információk - VI.3) További információk pont részletes leírás tartalmaz.
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: VI. szakasz: Kiegészítő információk - VI.3) További információk pont részletes leírás
tartalmaz.
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: 1999394450 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1999394450 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19668/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Töltőanyagok beszállítása és sitt elszállítása
Hivatkozási szám: EKR001341562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budai oldali ideiglenes depóniák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

14210000-6

További tárgyak:

33617000-8
90500000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Királyok útja 289-291.; 1222 Budapest, Gyár utca
6-8.;1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 347., 2310 Szigetszentmiklós, Massányi utca 0267/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„Bányahomok, murva, termőföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása
- budai oldali ideiglenes depóniák”.
Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 85.050.300,-Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült.
A fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges töltőanyagok (bányahomok, murva, termőföld) beszállítása
homok-, murvabányákból a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniáiba, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt.
ideiglenes depóniáiból a keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladékok hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelő átvétele, gyűjtése és annak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítása.
A beszállított töltőanyagokat a Vállalkozónak munkagéppel depóniába szükséges rendeznie.
A bontási hulladék szállítójárműre történő felrakodása a Vállalkozó feladata.
Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség:
— szállítandó homok becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 120 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 05 04) becsült mennyisége 24 m³;
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 09 04) becsült mennyisége 6 m³;
Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség:
— szállítandó homok becsült mennyisége: 360 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 4350 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 150 m³,
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 05 04) becsült mennyisége 15 600 m³.
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 09 04) becsült mennyisége 3 900 m³;
AK nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.
A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 065 - 169436
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SVA 1051298 Rész száma: 1 Elnevezés: Budai oldali ideiglenes depóniák
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZOLLERBAU-TRANS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82064220
Postai cím: Zrínyi Utca 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: zollerbau@gmail.com
Telefon: +36 309343519
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: 85050300 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.09.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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):

596

Kiegészítő szójegyzék

90500000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

14210000-6

További tárgyak:

33617000-8

Kiegészítő szójegyzék

90500000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Királyok útja 289-291.; 1222 Budapest, Gyár utca
6-8.;1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 347., 2310 Szigetszentmiklós, Massányi utca 0267/4
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Bányahomok, murva, termőföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása
- budai oldali ideiglenes depóniák”.
Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 85.050.300,-Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült.
A fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges töltőanyagok (bányahomok, murva, termőföld) beszállítása
homok-, murvabányákból a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniáiba, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt.
ideiglenes depóniáiból a keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladékok hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelő átvétele, gyűjtése és annak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítása.
A beszállított töltőanyagokat a Vállalkozónak munkagéppel depóniába szükséges rendeznie.
A bontási hulladék szállítójárműre történő felrakodása a Vállalkozó feladata.
Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség:
— szállítandó homok becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 120 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 30 m³,
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 05 04) becsült mennyisége 24 m³;
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 09 04) becsült mennyisége 6 m³;
Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség:
— szállítandó homok becsült mennyisége: 360 m³,
— szállítandó murva becsült mennyisége: 4350 m³,
— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 150 m³,
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 05 04) becsült mennyisége 15 600 m³.
— szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17 09 04) becsült mennyisége 3 900 m³;
AK nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.
A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
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Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 85050300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZOLLERBAU-TRANS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82064220
Postai cím: Zrínyi Utca 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: zollerbau@gmail.com
Telefon: +36 309343519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a 3. sz. mellékletben található egységárak 2022. szeptember
15. napjától 10% mértékű áremelése, a szerződés keretösszegének változása nélkül
2020.12.20 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR001341562020) ajánlatának
összeállításakor, még nem volt előre látható a törmelék lerakó, és a haszonanyag bányák részéről
tapasztalható rendkívüli áremelés, valamint a nehézgépjárművek piaci áru üzemanyagai tekintetében is
jelentős áremelkedési mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
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x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a 3. sz. mellékletben található
egységárak 2022. szeptember 15. napjától 10% mértékű áremelése, a szerződés keretösszegének változása
nélkül
2020.12.20 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR001341562020) ajánlatának
összeállításakor, még nem volt előre látható a törmelék lerakó, és a haszonanyag bányák részéről
tapasztalható rendkívüli áremelés, valamint a nehézgépjárművek piaci áru üzemanyagai tekintetében is
jelentős áremelkedési mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
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: 85050300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 85050300 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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Gyomaendrőd Város Önkormányzata (19931/2022)
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: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725527204
Postai cím: Selyem Út 124
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pardi László
Telefon: +36 66581232
E-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66283288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gyomaendrod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001315242021
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: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212000-6

További tárgyak:

45231300-8
45310000-3
45350000-5
45400000-1

Kiegészítő szójegyzék
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79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2. HRSZ: 1294/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében a "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése" tárgyú építési
beruházás kivitelezése:
A projektet, a meglévő cca. 4 ha alapterületű fürdő területén és részben a csatlakozó közterületen kell
végrehajtani. Összesen 13 db, a területen „elszórt” projektelemből áll.
1. Csendes wellness, új épület, 2 db kezelő helyiséggel, 1db 12 férőhelyes finn szauna, 1 db 6 férőhelyes aroma
szauna, 1 db 6 férőhelyes infraszauna, 1 db 6 férőhelyes gőzfürdő, vizesblokkokkal és zuhanyzókkal, pihenőtérrel,
merülő medencével. A hasznos alapterülete: cca. 120 m2 Továbbá egy kültéri gyógymedencét, mely gyógyvízzel
üzemel, vízfelülete kb.71 m2 vízmélysége 110 cm. Fedett teraszterület: 30 m2; Nyitott teraszterület kb.170 m2.
2. Uszoda-épület öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása: A meglévő öltözőhöz tartozó vizesblokkok teljes
felújítása. Cca.: 60 m2 alapterületen.
3. Pihenő medence és terasz kialakítása: Az uszoda épület mögött a beltéri pihenőmedence mellett, kerül
kialakításra. Megközelítése az uszoda épületből, valamint szabadtéren két irányból történik. A medence kevert
vízfelülete kb. 81m2 vízmélysége 110 cm. A medence részben fedett, acélvázra erősített ponyva szerkezettel. A
terasz alapterülete cca 160 m2.
4. Apartmanházak kialakítása: 8 db azonos méretű, azonban háromféle kialakítású apartmanház kerül kialakításra.
Összesen cca. 400 m2 hasznos alapterülettel.
5. Gyógymedence rész felújítása, ill. átalakítása súlyfürdővé: Az épületében található két darab gyógymedence
állapota esztétikailag valamint műszakilag is elavult. Az egyik medence betonszerkezetének teljes elbontása, majd
új tartószerkezet, vízszigetelés, vízelvezetés és burkolat tervezése szükséges. A másik medence vízszigetelése,
vízgépészeti elemeinek és burkolatának cseréje. Az első vízfelülete cca. 7 m2 a második vízfelülete cca. 18 m2.
6. Csúszdapark: Jelenleg nagyrészt beépítetlen, illetve egy termálvíz tárolóval beépített cca. 1 000 m2
alapterületen, 6 db csúszda kialakítása, alapozással, horganyzott acél tartó szerkezettel, feljáró lépcsőkel, érkező
medencével, vízgépészettel. 4 db csúszda meglévő csúszdatestekből lesz építve, 2 db újonnan beszerzett
csúszdatestekből. A meglévő, felújítandó termálvíz tározó tetején egy új örvény medencét kell kialakítani.
Jellemző menny.: betonacél 15 t,vasbeton szerkezet 340 m3, acél tartószerkezet 17 t.
7. Meglévő étterem-söröző kibővítése és felújítása: A meglévő étterem épületének belső és külső átalakítása és
energetikai korszerűsítése. Homlokzaton 15 cm vastagság hőszigetelés építése 273 m2 felületen és magastető
szigetelés 422 m2 felületen. Hasznos alapterülete: meglévő: 210 m2, tervezett: 340 m2.
8. A Semmelweis utcán 43 férőhelyes parkoló kialakítása: Meglévő nem szabványos parkolóhelyek helyén új
burkolt parkolóhelyek kialakítása. Jellemző menny.: 610 m süllyesztett szegély, 717 m2 térkő burkolat építése.
9. Belső közlekedő utak fejlesztése: A fürdő és kemping kiszolgálására, meglévő utak bontása, új utak építés.
Jellemző menny.: 1784 m2 kőburkolat bontása, 2 576 m2 térkő burkolat, 1286 m kerti szegély építése.
10. Kerítés felújítása: A fürdő ingatlanát határoló jelenlegi kerítés elbontását követően 2D pontheggesztett táblás
kerítés betétekkel és oszlopokkal új kerítés kerül kialakítása különböző méretű kapukkal. Cca:615 m hossz
11. Elektromos kisautópálya kialakítása: A fürdő területén új elektromos kisautó pálya kerül kialakításra 220 m2
felületen. Pályaszerkezet: 20 cm homokos kavics, 10 cm CKT, 5 cm AC11 aszfalt.
12. Energetikai projekt: A fürdő területén található termálkútról üzemelő meglévő légcserélő berendezések
új energiahatékony berendezésre cserélődnek le. A villamosenergia: új 50kWp kapacitású napelempark kerül
kialakításra egy acél vázszerkezetű fedett kerékpár tárolók tetőszerkezetén. A kerékpár tárolók össz. alapterülete
kb. 270 m2.
13. Informatikai fejlesztés: A fürdő meglévő hálózatához kapcsolódó informatikai és beléptető rendszer kiépítése.
A rendszer kezeli a fürdő főbejárati, a kemping bejárati, az apartmanok bejárati, a wellness bejárati, a csúszda
rendszer bejárati és a vendéglátó egység bejárati kapuit.
Az egyes elkészült projektelemek üzemeltetése a végleges befejezési határidőig (kb. 12 hónap) a nyertes
ajánlattevő feladata.
A részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 061 - 159556
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Prizma Build Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13613059241
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@prizma.hu
Telefon: +36 13711720
Internetcím(ek): (URL) www.prizma.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2799995000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. szeptember 09.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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:

45212000-6

További tárgyak:

45231300-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
45400000-1
79993000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2. HRSZ: 1294/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése" tárgyú építési
beruházás kivitelezése:
A projektet, a meglévő cca. 4 ha alapterületű fürdő területén és részben a csatlakozó közterületen kell
végrehajtani. Összesen 13 db, a területen „elszórt” projektelemből áll.
1. Csendes wellness, új épület, 2 db kezelő helyiséggel, 1db 12 férőhelyes finn szauna, 1 db 6 férőhelyes aroma
szauna, 1 db 6 férőhelyes infraszauna, 1 db 6 férőhelyes gőzfürdő, vizesblokkokkal és zuhanyzókkal, pihenőtérrel,
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merülő medencével. A hasznos alapterülete: cca. 120 m2 Továbbá egy kültéri gyógymedencét, mely gyógyvízzel
üzemel, vízfelülete kb.71 m2 vízmélysége 110 cm. Fedett teraszterület: 30 m2; Nyitott teraszterület kb.170 m2.
2. Uszoda-épület öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása: A meglévő öltözőhöz tartozó vizesblokkok teljes
felújítása. Cca.: 60 m2 alapterületen.
3. Pihenő medence és terasz kialakítása: Az uszoda épület mögött a beltéri pihenőmedence mellett, kerül
kialakításra. Megközelítése az uszoda épületből, valamint szabadtéren két irányból történik. A medence kevert
vízfelülete kb. 81m2 vízmélysége 110 cm. A medence részben fedett, acélvázra erősített ponyva szerkezettel. A
terasz alapterülete cca 160 m2.
4. Apartmanházak kialakítása: 8 db azonos méretű, azonban háromféle kialakítású apartmanház kerül kialakításra.
Összesen cca. 400 m2 hasznos alapterülettel.
5. Gyógymedence rész felújítása, ill. átalakítása súlyfürdővé: Az épületében található két darab gyógymedence
állapota esztétikailag valamint műszakilag is elavult. Az egyik medence betonszerkezetének teljes elbontása, majd
új tartószerkezet, vízszigetelés, vízelvezetés és burkolat tervezése szükséges. A másik medence vízszigetelése,
vízgépészeti elemeinek és burkolatának cseréje. Az első vízfelülete cca. 7 m2 a második vízfelülete cca. 18 m2.
6. Csúszdapark: Jelenleg nagyrészt beépítetlen, illetve egy termálvíz tárolóval beépített cca. 1 000 m2
alapterületen, 6 db csúszda kialakítása, alapozással, horganyzott acél tartó szerkezettel, feljáró lépcsőkel, érkező
medencével, vízgépészettel. 4 db csúszda meglévő csúszdatestekből lesz építve, 2 db újonnan beszerzett
csúszdatestekből. A meglévő, felújítandó termálvíz tározó tetején egy új örvény medencét kell kialakítani.
Jellemző menny.: betonacél 15 t,vasbeton szerkezet 340 m3, acél tartószerkezet 17 t.
7. Meglévő étterem-söröző kibővítése és felújítása: A meglévő étterem épületének belső és külső átalakítása és
energetikai korszerűsítése. Homlokzaton 15 cm vastagság hőszigetelés építése 273 m2 felületen és magastető
szigetelés 422 m2 felületen. Hasznos alapterülete: meglévő: 210 m2, tervezett: 340 m2.
8. A Semmelweis utcán 43 férőhelyes parkoló kialakítása: Meglévő nem szabványos parkolóhelyek helyén új
burkolt parkolóhelyek kialakítása. Jellemző menny.: 610 m süllyesztett szegély, 717 m2 térkő burkolat építése.
9. Belső közlekedő utak fejlesztése: A fürdő és kemping kiszolgálására, meglévő utak bontása, új utak építés.
Jellemző menny.: 1784 m2 kőburkolat bontása, 2 576 m2 térkő burkolat, 1286 m kerti szegély építése.
10. Kerítés felújítása: A fürdő ingatlanát határoló jelenlegi kerítés elbontását követően 2D pontheggesztett táblás
kerítés betétekkel és oszlopokkal új kerítés kerül kialakítása különböző méretű kapukkal. Cca:615 m hossz
11. Elektromos kisautópálya kialakítása: A fürdő területén új elektromos kisautó pálya kerül kialakításra 220 m2
felületen. Pályaszerkezet: 20 cm homokos kavics, 10 cm CKT, 5 cm AC11 aszfalt.
12. Energetikai projekt: A fürdő területén található termálkútról üzemelő meglévő légcserélő berendezések
új energiahatékony berendezésre cserélődnek le. A villamosenergia: új 50kWp kapacitású napelempark kerül
kialakításra egy acél vázszerkezetű fedett kerékpár tárolók tetőszerkezetén. A kerékpár tárolók össz. alapterülete
kb. 270 m2.
13. Informatikai fejlesztés: A fürdő meglévő hálózatához kapcsolódó informatikai és beléptető rendszer kiépítése.
A rendszer kezeli a fürdő főbejárati, a kemping bejárati, az apartmanok bejárati, a wellness bejárati, a csúszda
rendszer bejárati és a vendéglátó egység bejárati kapuit.
Az egyes elkészült projektelemek üzemeltetése a végleges befejezési határidőig (kb. 12 hónap) a nyertes
ajánlattevő feladata.
A részletes műszaki tartalmat 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: 2799995000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Prizma Build Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13613059241
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@prizma.hu
Telefon: +36 13711720
Internetcím(ek): (URL) www.prizma.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul:
A Szerződés I.5.5. pontjában foglalt „Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés
mindkét Fél által történő aláírását követő száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek,” szövegrész
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását
követő 300 napon belül nem teljesülnek,”
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 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping
fejlesztése” tárgyában, melynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.
2. Az I.1. pontban foglaltakra tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő
és Kemping fejlesztése” tárgyában 2022. március 16. napján Fővállalkozói kivitelezési szerződést (a
továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek egymással.
3. A Megrendelő észlelte, hogy a Szerződés I.5. pontja szerinti hatályba léptetésére előreláthatólag
annak 2022. szeptember 12. napi határidejéig nem kerülhet sor tekintettel arra, hogy a Szerződés
hatálybalépéséhez szükséges feltételek a jelölt napig várhatóan nem fognak még fennállni. Erre tekintettel
a Megrendelő egyeztetést kezdeményezett a Vállalkozóval, amelynek eredményeként a hatályba léptetési
határidő módosításában állapodtak meg.
4. A fentiek következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása a rendelkező részben foglaltak
szerint. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés módosítása nem lényeges,
mivel
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a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ismerete lehetővé tette volna, hogy a részvételre
jelentkezetteken kívül mások is jelentkezzenek, vagy a nyertes ajánlattevő kiválasztására hatással lett
volna,
b) a Szerződés gazdasági súlyát 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: 2799995000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2799995000 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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Iparművészeti Múzeum (17979/2022)
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: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321185243
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
Telefon: +36 709021065
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Fax: +36 12175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.imm.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IPMŰ – letét, bérlet (1438)
Hivatkozási szám: EKR000039482021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
66112000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IPMŰ – letéti őrzés (1433)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

60000000-8

További tárgyak:

66112000-8
70130000-1
70310000-7
79920000-9

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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92521200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Jászberényi út 55.sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1) alapajánlat szerinti feladat:
Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő
kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM 1106 Budapest, Jászberényi út 55.sz. alatti letéti
raktárában és egyéb bérelt helyiségeiben elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: „műtárgyak”), ill. a
múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:
A.műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre (azaz letéti raktározásra) előkészítése, csomagolása, oda(megőrzési helyre) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel
egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;
Csomagolás
Teljes volumen: Több mint 125.000 leltári számú tételként nyilvántartott több, mint fél millió darab műtárgyak
(ezen belül Ötvös osztályhoz tartozó több mint 22.800 leltári számú tételként nyilvántartott műtárgy, Textil
osztályhoz tartozó több mint 41.300 leltári számú tételként nyilvántartott műtárgy, Bútor osztályhoz tartozó több
mint 5.300 leltári tételként nyilvántartott műtárgy, Kerámia osztályhoz tartozó több mint 27.600 leltári számú
tételként nyilvántartott műtárgy, Designgyűjteményekhez tartozó több mint 100 leltári tételként nyilvántartott
műtárgy) Adattárhoz tartozó több, mint 16.000 leltári tételként nyilvántartott műtárgy továbbá 240.000 darabot
számláló archív anyag, Könyvtárhoz tartozó több, mint 10.500 leltári tételként nyilvántartott műtárgy, továbbá
megközelítőleg 75.000 darabot számláló szakkönyvtári anyag ) katalogizálás alapján történő csomagolása az
ajánlatkérő az IMM 1106 Budapest, Jászberényi út 55.sz alatti letéti raktárában és egyéb bérelt helyiségeiben.
Az elvárt, elfogadott csomagolási módok, melyek alapján a szállítandó csomagok, és ezek száma (min. 150.000 db)
kalkulálásra került.
B.az előírt területeket magukba foglaló helyiségek – letéti raktározás, ill. bérlet formájában – rendelkezésre
bocsátása, ezekben előírtak szerinti letéti raktározási-, ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:
A megajánlott szolgáltatás keretében biztosításra kerülő – az alábbi IMM jelenlegi működése és
műtárgyállománya alapján kalkulált méreteknek megfelelő – területeket tartalmazó helyiségeket magába foglaló,
az alábbi előírásoknak megfelelő ingatlan – tekintettel arra, hogy az IMM szervezete, intézményi működése az
épület felújításának időszakában ezen bérleményben nyer elhelyezést – Budapest közigazgatási határain belül,
tömegközlekedéssel – az alábbiakban előírtak szerint – elérhető helyen kell, hogy elhelyezkedjen:
- A műtárgyak letéti raktározásához, valamint a múzeumi személyzet elhelyezéséhez Nyertes Ajánlattevő
által biztosítandó terület: letéti raktározás keretében min. 4366m2 előírásoknak megfelelő nagy (min. 4,5m)
belmagasságú raktár, és min. 624m2 előírásoknak megfelelő normál (min. 2,50 m) belmagasságú raktár, továbbá
bérleti konstrukcióban normál (min. 2,50m) belmagasságú összesen min. 3482m2 iroda, restaurátorműhely és
400m2 egyéb célú (közlekedők, kiszolgáló helyiségek) terület. A fenti területeken Ajánlatkérő igényei szerint
meghatározott számú és méretű helyiségek kialakítása, biztosítása szükséges.
-a min. 4990m2 területen letéti raktározás díjának (Ft/hó) és a min. 3882m2 terület bérleti díjának (Ft/hó)
tartalmaznia kell a területek elvárt hőmérsékleten tartásának energiaköltségeit, az egyéb területek napi, raktárak,
irodák, és restaurátorműhelyek heti takarításának költségeit, a helyiségek folyamatos, éjjel-nappali őrzésének
költségeit, illetve a szükséges ütemezett karbantartások költségeit.
-a jelen szolgáltatás teljesítéséhez Nyertes AT által megajánlásra kerülő területeket tartalmazó helyiségeket
magába foglaló ingatlan bejárata tömegközlekedéssel (BKK és/vagy Hév és/vagy Volán és/vagy MÁV
menetrendszerű járatokkal), maximum 1000 méteren belül található megállón keresztül, reggeli (7.30-9.00) és
esti csúcsidőben (16:30-18.00) legalább 15 perces járatsűrűséggel elérhető kell, hogy legyen. A tömegközlekedési
megállóra vonatkozó feltétel a centrum-ingatlan és az ingatlan-centrum viszonylatban is teljesítendő. Bejárat alatt
az ajánlattevő által felajánlásra kerülő azon bejárat értendő, mely az ajánlatkérő által igénybevételre tud kerülni
majd az egyes helyiségek használatához.
-a jelen szolgáltatás teljesítéséhez Nyertes AT által megajánlásra kerülő területeket tartalmazó helyiségeket
magába foglaló ingatlan zárt, őrzött kell, hogy legyen.
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-a jelen szolgáltatás teljesítéséhez Nyertes AT által megajánlásra kerülő területeket magába foglaló helyiségekben
Ajánlatkérő által elfogadott tűzjelző-, megfigyelő-, behatolásjelző és beléptető rendszernek kell lennie, vagy ilyen
kiépítése szükséges legkésőbb az előzetesen egyeztetett ütemezés szerinti használatbavétel időpontjáig.
C.teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;
A Nyertes AT feladata az IMM 1106 Budapest, Jászberényi út 55. sz alatti bérleményében egy időben maximum
hat csomagolóasztalnál, épületen belüli mozgatásnál és a letéti megőrzési helyen biztosítani a csomagolási,
szállítási, majd a letéti megőrzési feladatok szakmai irányítását.
A max. hat „csomagolóasztalnál”, azaz hat csomagolási helyszínen
-az M.4. alkalmassági követelményenben bemutatni kért min. 2 fő szakemberen kívül, 4 fő műtárgy kezelő/
technikus/műtárgycsomagoló szakember irányítása szükséges,
-az IMM bérleményén belül 1 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakember, illetve
-a letéti megőrzési helyen további 1 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakember
kell, hogy koordinálja a becslések alapján kb. 30-40 fő összehangolt munkáját csomagolási, szállítási
munkavégzését az IMM által biztosított szakmai felügyelet mellett.
Ezen összesen 6 fő tapasztalt szakember munkáját 2 szállítási- vagy szállítmányozási-, -szervező vagy -koordinátor
gyakorlattal rendelkező szakember kell, hogy koordinálja a zökkenőmentes munkavégzés és a folyamatos
szállítások biztosítása érdekében.
A fenti – M.4. pont szakembereken felüli - szakembereknek a szerződéskötés időpontjára kell Nyertes AT-nek
biztosítania.
A jelen szerződés teljesítéséhez Nyertes AT által a letéti tárolás körében végzendő feladatok, azok teljesítéséhez
biztosítandó személyi állomány:
-Nyertes AT feladata a letéti megőrzési időtartam alatt a szerződésben rögzítettek szerinti hozzáférés (ellenőrzés,
kölcsönzés, tudományos kutatás) biztosítása: kiadás és visszavételezés a központi átadótéren/kamioncsarnokon
keresztül.
-a Nyertes AT, a letéti raktározás szakmai ellenőrzésére, ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására, 2 fő műtárgy
kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakembert kell, hogy biztosítson, munkaidőben, előre egyeztetett
időpontokban, 320 óra/hó mértékben.
Ezen szakemberek biztosítása szerződéskötési feltétel.
AK a Kbt. 65.§(10) alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az AT-nek/közös
AT-nek kell teljesítenie.
(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: 120 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 072 - 184040
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: IPMŰ - letét, bérlet (1438)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22657002242
Postai cím: Kozma Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: info@museumcomplex.hu
Telefon: +36 207796666
Internetcím(ek): (URL) http://www.museumcomplex.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: 1883003040 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. számú módosítás 2022.05.18. napján került aláírásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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):

610

Kiegészítő szójegyzék

66112000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

60000000-8

További tárgyak:

66112000-8

Kiegészítő szójegyzék

70130000-1
70310000-7
79920000-9
92521200-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Jászberényi út 55.sz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1) alapajánlat szerinti feladat:
Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő
kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM 1106 Budapest, Jászberényi út 55.sz. alatti letéti
raktárában és egyéb bérelt helyiségeiben elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: „műtárgyak”), ill. a
múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:
A.műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre (azaz letéti raktározásra) előkészítése, csomagolása, oda(megőrzési helyre) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel
egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;
Csomagolás
Részletesen az eljárást megindító felhívásban karakterkorlátra figyelemmel.
VII.2.1. folyt:
2.2. A Szerződés 3.3. pontja fent előadottakra tekintettel az alábbiak szerint módosul:
„3.3 Felek rögzítik, hogy Letéteményes, mint bérbeadó bérbe adja, Letevő, mint bérlő pedig bérbe veszi a 3.2.
pontban körülírt, a
42528/47 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 19.054. m2 alapterületű, természetben a 1106 Budapest, Jászberényi
út 55. cím alatt
található ingatlanból 8768 + 1000 m2-t, mint Bérleményt a jelen szerződésben és a Közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott
célokra.”
2.3. A Szerződés 9.1.1. pontja fent előadottakra tekintettel módosult (röviden):
- Műtárgyak min. 4995 m2 területen történő letéti raktározás díja: min. 4995 m2 terület 48 hónapra képzett bérleti
díj alapján képzett
26 853 120, - Ft /hó bérleti díj, melynek tényleges összege a számlázás alapját képző tárgy hónapban ténylegesen
igénybevett
négyzetméter alapján számított díj
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- Műtárgyak min. 1000 m2 területen történő letéti raktározás díja: min. 1000 m2 terület 48 hónapra képzett bérleti
díj alapján képzett
5.376.000, - Ft /hó bérleti díj, melynek tényleges összege a számlázás alapját képző tárgy hónapban ténylegesen
igénybevett
négyzetméter alapján számított díj
- Min. 3 773 m2 terület bérleti díjamin. 3 773 m2 terület 48 hónapra képzett bérleti díj alapján képzett 12 054 735,
- Ft/hó bérleti díj,melynek tényleges összege a számlázás alapját képző tárgy hónapban ténylegesen igénybevett
négyzetméter alapján számított díj
2.4. A Szerződés 4. pontja az 1. pontban előadottakra tekintettel az alábbiak szerint módosul:
„A Szerződés 2021. április 01. napján lép hatályba és az utolsó Műtárgy Letevő általi elszállításáig, elszállíttatásáig
történő
határozott ideig tart. Felek rögzítik, hogy Letevő legkésőbb az utolsó Műtárgy elszállítását megelőzően 30
(harminc) naptári nappal
köteles Letéteményest írásban tájékoztatni.
A 2. sz. módosítás keretében biztosított további 1000 nm raktárhelyiséget 2022. június 01. napjától köteles
biztosítani Letéteményes 1 éven keresztül.
Amennyiben a Letevő költségvetésében a szükséges fedezet nem fog rendelkezésre állni a 2023. évre, úgy
2023.01.01. jelen 2. sz.Módosítás hatályát veszti.”
2.5.Felek ennek megfelelően módosítják a Szerződés 2. számú mellékletének részét képező ártáblát is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 120 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: 1932089040
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22657002242
Postai cím: Kozma Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: info@museumcomplex.hu
Telefon: +36 207796666
Internetcím(ek): (URL) http://www.museumcomplex.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):
„3.2 Letéteményes vállalja a Műszaki Leírásban rögzített, múzeumi sztenderd szerinti letéti tárolás céljára
alkalmas, szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, minimum
4371 + 740 m2 előírásoknak megfelelő nagy (minimum 4,5 m) belmagasságú raktár, és minimum 624
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+ 260 m2 előírásoknak megfelelő normál (minimum 2,50 m) belmagasságú raktár helyiség(ek)ben (a
továbbiakban: Megőrzési terület) történő letéti tárolás biztosítását, és Műtárgyak ezen helyiség(ek)ben
történő, jelen Szerződésben rögzítettek szerinti megőrzését; Letéteményes vállalja továbbá irodák,
restaurátorműhely és egyéb terület céljára normál (minimum 2,50 m) belmagasságú összesen minimum
3373 m2 iroda, restaurátorműhely egyéb célú (közlekedők, kiszolgáló raktárak, mosdók, étkezők) és
nagy (minimum 4,5 m) belmagasságú 400 m2 restaurátorműhely, kiszolgáló raktár és iroda helyiség(ek),
továbbá minimum 200 m2 központi átadótér és minimum 200 m2 alapterületű kamioncsarnok (a
továbbiakban: Bérlemény) biztosítását és rendelkezésre bocsátását bérleti jogviszony keretében.Ezen
utóbbi nagy és normál belmagasságú helyiségek bérletére vonatkozó feltételeket Felek a jelen Szerződés
3.3. pontjában rögzítik. Letéteményes vállalja, hogy a jelen pontban rögzített őrzésre/letéti tárolásra
szolgáló ingatlan, valamint a Bérlemény között közvetlen, beltéri összeköttetés van, kivéve a különálló
épületben tűzbiztonsági szempontok alapján elhelyezésre kerülő minimum 166 m2 alapterületű
asztalosműhely, műtárgyvédelmi okokból elkülönítendő, minimum 121 m2 alapterületű műtárgy karantén
és a tűzvédelmi hatósági előírások alapján külön elhelyezésre kötelezett tárolási egység(ek)..."
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: Szerződést a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján ismételten módosítják:
Letevő további műtárgyak elhelyezését szolgáló – összesen 1000 nm terület nagyságú - raktárhelyiségeket
kíván bérelni a műszaki
leírásban rögzített azonos feltételek mellett.
A raktárhelyiségeket 2022. 06. 01. napjától köteles egy évre biztosítani a Letéteményes az alábbiak szerint:
- 2022.06.01. napjától 2022.12.31. napjáig – figyelemmel a rendelkezésre álló fedezetre;
- amennyiben a Letevő költségvetésében a szükséges fedezet rendelkezésre áll, úgy 2023.01.01. napjától
2023.05.31. napjáig
folytatólagosan köteles biztosítani.
- amennyiben a Letevő költségvetésében a szükséges fedezet nem fog rendelkezésre állni, úgy 2023.01.01.
napjával – az erre
vonatkozó rendelkezés hatályát veszti.
A szerződés eredeti ellenértéke – 48 hónap időtartamra számolva – összesen 1.883.003.040 Ft + ÁFA volt.
Az 1. sz. Mód.ra tekintettel az ellenérték csökkent – 48 hónap időtartamra számolva – összesen
1.867.577.040 Ft összegre.
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: 1867577040 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1932089040 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19440/2022)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK19661
Postai cím: Váci út 144 -150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz lyukbővítési szerviz szolgáltatások
beszerzése - 2018
Hivatkozási szám: MFGT/009/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
76000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz lyukbővítési szerviz szolgáltatások
beszerzése - 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
76000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett
Hajdúszoboszlói-, Kardoskúti-, Pusztaedericsi-, és Zsanai földgáztároló és kapcsolódó létesítményei
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz lyukbővítési
szerviz szolgáltatások teljesítésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Az új szűrők beépítését megelőzően mélységbeli lyukbővítés (UR service) szükséges.
A szükséges eszközök és szolgáltatások a következők:
- A mélységbeli bővítéshez szükséges szerszám összeállítás
- A mélységbeli bővítés végrehajtásának irányítása
- Dokumentálás
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/27 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 221 - 506866
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére
CH kutak kútmunkálataihoz lyukbővítésiszerviz szolgáltatások beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves
időszakban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/27 (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: Halliburton Company Germany GmbH Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Károlyi utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 240000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A szerződésmódosítás időpontja: 2021. 09. 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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 utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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):

76000000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett
Hajdúszoboszlói-,
Kardoskúti-, Pusztaedericsi-, és Zsanai földgáztároló és kapcsolódó létesítményei
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz lyukbővítési
szerviz szolgáltatások teljesítésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Az új szűrők beépítését megelőzően mélységbeli lyukbővítés (UR service) szükséges.
A szükséges eszközök és szolgáltatások a következők:
- A mélységbeli bővítéshez szükséges szerszám összeállítás
- A mélységbeli bővítés végrehajtásának irányítása
- Dokumentálás
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 240000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Halliburton Company Germany GmbH Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Károlyi utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítások jellege és mértéke:
Eredeti szöveg:
6.1.2. Keretmegállapodás időbeli hatálya: a Keretmegállapodás megkötéstől számított 36 hónap, azaz
2021. szeptember 27. napja.
Módosult szöveg:
6.1.2. Keretmegállapodás időbeli hatálya: a Keretmegállapodás megkötésétől 2022. augusztus 31. napjáig.
Eredeti szöveg:
17.1 A Keretmegállapodás hatálya
A Keretmegállapodás a Felek általi aláírással lép hatályba, és 2021. szeptember 27. napjáig hatályos.
Módosult szöveg:
17.1 A Keretmegállapodás hatálya
A Keretmegállapodás a Felek általi aláírással lép hatályba, és 2022. augusztus 31. napjáig hatályos.
VII.2.2) A módosítás okai
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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: Indok:
A Megrendelő a Keretmegállapodás alapján, annak időbeli hatálya alatt lehívást indított, amelynek
teljesülése előre nem látható okokból - a Feleknek nem felróhatóan - a Keretmegállapodás időbeli
hatályának lejárta utáni időpontra esik.
Jogalap:
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés b) pont rendelkezéseire tekintettel.
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: 240000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (18957/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könnyűteher gépjárművek beszerzése 2021-III.
Hivatkozási szám: EKR001570542021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Könnyűteher gépjárművek beszerzése 2021-III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50111100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő által meghatározott Budapest
közigazgatási határán belül található vagy Pest megyében található telephelye(új gpj). Ajánlatkérő
telephelyei (csere gpj).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Összesen 313 db könnyűtehergépjármű, illetve speciális könnyűteher gépjármű biztosítása határozott időre szóló
tartós flottakezelési szerződés keretében, az alábbi megosztás szerint:
31 db Művezetői gépjármű (4x2) I., Mennyiségi eltérés: +9 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű
tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
14 db Művezetői gépjármű (4x4) I., Mennyiségi eltérés: +1 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű
tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
8 db Művezetői gépjármű II., Mennyiségi eltérés: +3 db N1 kategóriájú minimum öt személyes könnyű
tehergépjármű, kiemelkedő terepjáró képességű. A gépjárművel havária, katasztrófa helyzetek és rendkívüli
időjárási körülmények között, valamint olyan a közutak mellett elhelyezkedő földterületeken is képesnek kell
lennie mozognia, közlekedni.
19 db Brigádszállító gépjármű (4x2) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher
gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
14 db Brigádszállító gépjármű (4x4) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher
gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
99 db Brigádszállító gépjármű (4x2) II, Mennyiségi eltérés: +38 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
18 db Brigádszállító gépjármű (4x4) II, Mennyiségi eltérés: +6 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
7 db Brigádszállító zárt rakterületű III. N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon kialakítású
kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb oldalán tolóajtós
kivitelben
6 db Brigádszállító zárt rakterületű III. Automata N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon
kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb oldalán
tolóajtós kivitelben
27 db Zárt dobozos gépjármű (4x2) Mennyiségi eltérés: +11 db N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású
tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra
2 db Zárt dobozos gépjármű (4x4) N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel,
útellenőrzési feladatok ellátásra
A gépjárművekre vonatkozó részletes műszaki követelményeket és a szerződéses feltételeket 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: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 084 - 226996
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Flottakezelési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 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/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: 3835269300 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerz.mód. dátuma: 2022.08.15.
A szerz.mód jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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

50111100-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50111100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő által meghatározott Budapest
közigazgatási határán belül található vagy Pest megyében található telephelye(új gpj). Ajánlatkérő
telephelyei (csere gpj).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 313 db könnyűtehergépjármű, illetve speciális könnyűteher gépjármű biztosítása határozott időre szóló
tartós flottakezelési szerződés keretében, az alábbi megosztás szerint:
31 db Művezetői gépjármű (4x2) I., Mennyiségi eltérés: +9 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű
tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
14 db Művezetői gépjármű (4x4) I., Mennyiségi eltérés: +1 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű
tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
8 db Művezetői gépjármű II., Mennyiségi eltérés: +3 db N1 kategóriájú minimum öt személyes könnyű
tehergépjármű, kiemelkedő terepjáró képességű. A gépjárművel havária, katasztrófa helyzetek és rendkívüli
időjárási körülmények között, valamint olyan a közutak mellett elhelyezkedő földterületeken is képesnek kell
lennie mozognia, közlekedni.
19 db Brigádszállító gépjármű (4x2) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher
gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
14 db Brigádszállító gépjármű (4x4) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher
gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
99 db Brigádszállító gépjármű (4x2) II, Mennyiségi eltérés: +38 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
18 db Brigádszállító gépjármű (4x4) II, Mennyiségi eltérés: +6 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
7 db Brigádszállító zárt rakterületű III. N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon kialakítású
kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb oldalán tolóajtós
kivitelben
6 db Brigádszállító zárt rakterületű III. Automata N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon
kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb oldalán
tolóajtós kivitelben
27 db Zárt dobozos gépjármű (4x2) Mennyiségi eltérés: +11 db N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású
tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra
2 db Zárt dobozos gépjármű (4x4) N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel,
útellenőrzési feladatok ellátásra
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A gépjárművekre vonatkozó részletes műszaki követelményeket és a szerződéses feltételeket 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: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3835269300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult 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/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 3.4. pontja szerint:
„3.4. A szerződés mennyisége:
3.4.1. Művezetői gépjármű I. és Művezetői gépjármű II. Alapmennyiség összesen: 53 db; mennyiségi
eltérés: 13 db az alábbiak szerint:
1. Kategória:
31 db Művezetői gépjármű (4x2) I., Mennyiségi eltérés: +9 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes
könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
14 db Művezetői gépjármű (4x4) I., Mennyiségi eltérés: +1 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes
könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
2. Kategória:
8 db Művezetői gépjármű II., Mennyiségi eltérés: +3 db N1 kategóriájú minimum öt személyes könnyű
tehergépjármű, kiemelkedő terepjáró képességű. A gépjárművel havária, katasztrófa helyzetek és
rendkívüli időjárási körülmények között, valamint olyan a közutak mellett elhelyezkedő földterületeken is
képesnek kell lennie mozognia, közlekedni.
3.4.2. Brigádszállító gépjármű I., Brigádszállító gépjármű II., és Brigádszállító zárt rakterű III. Alapmennyiség
összesen: 163 db; mennyiségi eltérés: 44 db az alábbiak szerint:
3. Kategória:
19 db Brigádszállító gépjármű (4x2) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos
kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
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14 db Brigádszállító gépjármű (4x4) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos
kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
4. Kategória:
99 db Brigádszállító gépjármű (4x2) II, Mennyiségi eltérés: +38 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
18 db Brigádszállító gépjármű (4x4) II, Mennyiségi eltérés: +6 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
5. Kategória:
7 db Brigádszállító zárt rakterületű III. N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon
kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb
oldalán tolóajtós kivitelben
6 db Brigádszállító zárt rakterületű III. Automata N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt,
furgon kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti
jobb oldalán tolóajtós kivitelben
3.4.3. Zárt dobozos gépjárművek. Alapmennyiség összesen: 29 db; mennyiségi eltérés: 11 db az alábbiak
szerint:
6. Kategória:
27 db Zárt dobozos gépjármű (4x2) Mennyiségi eltérés: +11 db N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású
tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra
2 db Zárt dobozos gépjármű (4x4) N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos
raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra.”
2.2. Az Eredeti Szerződés 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul (a módosított részt vastag, dőlt
kiemeléssel és aláhúzással kerül jelölésre):
„3.4. A szerződés mennyisége:
3.4.1. Művezetői gépjármű I. és Művezetői gépjármű II. Alapmennyiség összesen: 31 db; mennyiségi
eltérés: 13 db az alábbiak szerint:
1. Kategória:
14 db Művezetői gépjármű (4x2) I., Mennyiségi eltérés: +9 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes
könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
12 db Művezetői gépjármű (4x4) I., Mennyiségi eltérés: +1 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes
könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér
2. Kategória:
5 db Művezetői gépjármű II., Mennyiségi eltérés: +3 db N1 kategóriájú minimum öt személyes könnyű
tehergépjármű, kiemelkedő terepjáró képességű. A gépjárművel havária, katasztrófa helyzetek és
rendkívüli időjárási körülmények között, valamint olyan a közutak mellett elhelyezkedő földterületeken is
képesnek kell lennie mozognia, közlekedni.
3.4.2. Brigádszállító gépjármű I., Brigádszállító gépjármű II., és Brigádszállító zárt rakterű III. Alapmennyiség
összesen: 163 db; mennyiségi eltérés: 44 db az alábbiak szerint:
3. Kategória:
19 db Brigádszállító gépjármű (4x2) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos
kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
14 db Brigádszállító gépjármű (4x4) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos
kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
4. Kategória:
99 db Brigádszállító gépjármű (4x2) II, Mennyiségi eltérés: +38 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
18 db Brigádszállító gépjármű (4x4) II, Mennyiségi eltérés: +6 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes
brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel
5. Kategória:
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7 db Brigádszállító zárt rakterületű III. N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon
kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb
oldalán tolóajtós kivitelben
6 db Brigádszállító zárt rakterületű III. Automata N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt,
furgon kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti
jobb oldalán tolóajtós kivitelben
3.4.3. Zárt dobozos gépjárművek. Alapmennyiség összesen: 9 db; mennyiségi eltérés: 11 db az alábbiak
szerint:
6. Kategória:
9 db Zárt dobozos gépjármű (4x2) Mennyiségi eltérés: +11 db N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású
tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra
0 db Zárt dobozos gépjármű (4x4) N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos
raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra.”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek
maradéktalan betartása mellett kerül sor az Eredeti Szerződés 1. sz. módosítására, az alábbiak szerint:
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak
közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás, tekintettel az alábbi
körülményekre:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c pont ca) alpontnak megfelelés:
Ügyfél az Eredeti Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárását 2021. december 22. napján indította
meg, míg Koncessziós Eljárás 2021. június 14. napján indult meg, azonban a koncessziós eljárásban a
Magyar Államot és a Koncesszort terhelő szerződéskötési kötelezettséget eredményező összegezés
kiküldésére 2022. május 6. napján került sor. Vagyis ettől az időponttól kezdve vált biztossá, hogy
Ügyfél gyorsforgalmi utak fejlesztésének és felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának
feladatai átruházásra a Koncesszor részére. Ebből következően a Felek álláspontja szerint Ügyfél kellő
gondosság mellett sem láthatta előre az Eredeti Szerződés megkötését eredményező közbeszerzési
eljárás megindításakor, hogy az Eredeti Szerződés bizonyos részfeladatai kétséget kizáróan kikerülnek a
jogszabályban meghatározott közútkezelői feladatköréből és üzletágából. Előbbiekre hivatkozással tehát,
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a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:180.§ (1) bekezdése szerinti
lehetetlenülés következett be, ami mennyiségi csökkenést eredményez.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cb) alpontnak megfelelés:
Jelen 1. sz. Szerződésmódosítás nem érinti az Eredeti szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú,
tekintettel arra, hogy az Eredeti Szerződés fő tárgya, azaz az ellátandó feladat, továbbá a szerződéses
konstrukció, valamint a szerződéssel létrehozandó eredmény változatlan marad, csupán az Eredeti
Szerződés mennyisége csökken.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cc) alpontnak megfelelés:
Jelen 1.sz. Szerződésmódosítás keretében a meghatározott részfeladatok vonatkozásában bekövetkező
lehetetlenülés mennyiségi csökkenést eredményez, mely körülmény az ellenérték változással közvetlenül
összefügg oly módon, hogy az ellenérték csökkenését eredményezi. Tekintettel tehát arra, hogy az
ellenérték nem növekszik, hanem csökken, ebből következően a Kbt. ezen alpontnak maradéktalanul
megfelel a módosítás.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3835269300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3835269300 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19928/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízszállítás
Hivatkozási szám: EKR000950202021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvízszállítás - Lébény
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90400000-1

További tárgyak:

90410000-4
90513700-3

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Lébényi mérnökség által üzemeltetett autópálya szakasz, az
ártáblázatban foglaltak szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A keretszerződés szerinti feladat Ajánlatkérő által üzemeltetett közúthálózat egyes pihenőhelyi illemhelyein,
illetve tengelysúlymérő állomásain, valamint egyes telephelyein keletkezett szennyvíz, szennyvíziszap begyűjtése,
ártalmatlanítás céljából történő elszállítása, továbbá eseti duguláselhárítás elvégzése, Ajánlatkérő eseti
megrendeléseiben és a keretszerződésben foglaltaknak megfelelően, az alábbi keretösszeg erejéig: nettó 60 840
000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 60 %-ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Becsült éves mennyiség: szennyvízszállítás: 6600 m3; csatornatisztítás, duguláselhárítás, átemelő akna tisztítás: 12
óra. Ajánlatkérő által feltüntetett mennyiségek a várhatóan megrendelésre kerülő hozzávetőleges mennyiségek.
Ajánlatkérő a szerződéses időszakban felmerült igényei alapján jogosult a feladatok vonatkozásában eseti
megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. Az eseti megrendelések elszámolására az egységárak
alapul vételével, a szerződésben foglaltak szerint kerül majd sor.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum 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: 2022 /S 128 - 365502
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szennyvízszállítás - Lébény
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/06/20 (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: Hazai Kommunális Kft
Nemzeti azonosítószám: 26213697207
Postai cím: Rózsahegyi Út 10
Város: Kulcs
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2458
Ország: Magyarország
E-mail: hazaikommunaliskft@gmail.com
Telefon: +36 706000620
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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: 60840000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A szerződésmódosítás kelte: 2022.08.29.
2.) A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 139.§ (3) bek. és Kbt. 141.§ (6) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/09/16 (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:

90400000-1

629
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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90400000-1

További tárgyak:

90410000-4

Kiegészítő szójegyzék

90513700-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Lébényi mérnökség által üzemeltetett autópálya szakasz, az
ártáblázatban foglaltak szerint
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretszerződés szerinti feladat Ajánlatkérő által üzemeltetett közúthálózat egyes pihenőhelyi illemhelyein,
illetve tengelysúlymérő állomásain, valamint egyes telephelyein keletkezett szennyvíz, szennyvíziszap begyűjtése,
ártalmatlanítás céljából történő elszállítása, továbbá eseti duguláselhárítás elvégzése, Ajánlatkérő eseti
megrendeléseiben és a keretszerződésben foglaltaknak megfelelően, az alábbi keretösszeg erejéig: nettó 60 840
000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 60 %-ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Becsült éves mennyiség: szennyvízszállítás: 6600 m3; csatornatisztítás, duguláselhárítás, átemelő akna tisztítás: 12
óra. Ajánlatkérő által feltüntetett mennyiségek a várhatóan megrendelésre kerülő hozzávetőleges mennyiségek.
Ajánlatkérő a szerződéses időszakban felmerült igényei alapján jogosult a feladatok vonatkozásában eseti
megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. Az eseti megrendelések elszámolására az egységárak
alapul vételével, a szerződésben foglaltak szerint kerül majd sor.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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: 60840000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hazai Kommunális Kft
Nemzeti azonosítószám: 26213697207
Postai cím: Rózsahegyi Út 10
Város: Kulcs
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2458
Ország: Magyarország
E-mail: hazaikommunaliskft@gmail.com
Telefon: +36 706000620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen módosító okirat I-II. pontjaiban hivatkozottakra figyelemmel a Szerződő felek megállapodnak
abban, hogy a Ptk. 6:208.§ és 6:209.§-ai értelmében a Jogelőd - mint a Szerződésből kilépő fél - a
Szerződésalapján őt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek összességét (ide értve a jótállási vagy
garanciális kötelezettségeket is) ezúton előzetesen, az Átszállás Időpontjától kezdődő hatállyal teljes
körűen átruházza a Jogutódra - mint a Szerződésbe belépő fél javára, a Jogutód pedig ezen jogok és
kötelezettségek átruházását ezúton elfogadja.
Eladó/Vállalkozó, mint szerződésben maradó fél jelen módosító okirat aláírásával a Ptk. 6:209. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint, előzetesen hozzájárul - a Szerződés maradéktalan teljesítése érdekében
- a Szerződésnek a Jogelőd részéről a Jogutód részére történő átruházásához, és kifejezetten jóváhagyja
a Szerződés szerinti jogoknak és kötelezettségeknek a Jogutódra történő átruházását az Átszállás
Időpontjától kezdődően. Eladó/Vállalkozó ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a fenti
előzetes hozzájárulása későbbi visszavonására vonatkozó jogáról.
A jelen módosító okirat aláírásával, Átszállás Időpontjától kezdődő hatállyal a Jogutódot megilletik
mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a Jogelődöt az Eladóval/Vállalkozóval
szemben a Szerződés alapján megillették és terhelték. A Jogutód ennek körében:
- a Szerződésbe, mint jogutód belép, és ezzel összefüggésben vállalja a Szerződés teljesítésével
összefüggésben, a Kbt. szerint a Jogelődöt (mint ajánlatkérőt) terhelő kötelezettségek teljesítését,
- a Szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség tekintetében teljes mértékben a jogszabályoknak
(különösen a Kbt., illetve a Ptk.) megfelelően, illetve szerződésszerűen helytáll,
- a Szerződésből eredő jogok érvényesítésére jogosult.
Az Átszállás Időpontjának hatályával a Jogutód belép a Jogelődnek a Szerződésben eredetileg fennálló
szerződéses pozíciójába, a Jogelőd pedig ezzel egyidejűleg kilép a Szerződésből.
A jelen módosító okirat aláírásával a Vállalkozó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy az
Átszállás Időpontját követően az Jogutód jogosult és köteles a Jogelőd Szerződés szerinti jogait gyakorolni
és kötelezettségeit teljesíteni.
A Szerződés módosuló pontjai:
A Szerződés felvezető részében a jogelőd Megrendelőre vonatkozó rendelkezés a fentiek szerint
módosult.
A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jelen szerződés tárgya: A beszerzés célja a Megrendelő által üzemeltetett közúthálózat egyes
pihenőhelyi illemhelyein, tengelysúlymérő állomásain, illetve egyes mérnökségeken
1. keletkezett szennyvíz, szennyvíziszap begyűjtése, ártalmatlanítás céljából történő elszállítása,
2. továbbá eseti duguláselhárítás, csatornatisztítás, átemelő akna tisztítás elvégzése.”
A Szerződés 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott szennyvíz mennyiségéről (m3,
kg) a tárgyévet követő év január 31-ig Megrendelő részére.”
A Szerződés 6.9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben a teljesítéshez szükséges jogszabály szerinti, valamint a Felhívás VI.3.13. pontja szerinti
engedélyek, nyilatkozatok érvényessége a szerződés véghatárideje előtt lejár, Megrendelő egyidejű
értesítése mellett, a Vállalkozónak időben gondoskodni kell annak meghosszabbításáról, vagy ismételt
beszerzéséről. Az ilyen új, vagy meghosszabbított engedélyt, nyilatkozatot a Vállalkozó köteles a
Megrendelőnek másolatban átadni, vagy megküldeni Megrendelő által megadott névre és címre a
kézhezvételtől számított 15 napon belül.”
A Szerződés 8.2. pontja és a 8.2.1 pontja törlésre kerül.
A Szerződés 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a teljesítési igazolás birtokában jogosult (és egyben
köteles) a mindenkor hatályos Áfatv. szerinti határidőben a számláját kiállítani a Megrendelő nevére és
székhelyére.”
A Szerződés 8.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
8.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy - a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága
érdekében - a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához csatolni a teljesítési igazolást.
A Szerződés 8.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő rendszere képes befogadni elektronikus számlát (a továbbiakban: E- számla) is, ezért
amennyiben a Vállalkozó rendszere azt lehetővé teszi, a Vállalkozó a számláját elsődlegesen e-számla
formában köteles benyújtani a Megrendelő részére, amely e-számlával szemben a Megrendelő az alábbi
feltételeket, követelményeket támasztja:
- az e-számlát a NAV ajánlásnak megfelelő xml-formátumban kell benyújtani, amely tartalmazza a számla
kötelező tartalmi elemein kívül a Megrendelő megrendelés azonosítóját is;
- az e-számlához az elválaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a számlával
egyidőben megküldeni;
- az e-számlát a mellékletekkel együtt a Megrendelő következő elektronikus címére kell benyújtani/
megküldeni:eszamla@mkifu.hu ”
A Szerződés 8.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben a Vállalkozónak nincs módja e-számla kiállítására - vagy az e-számla nem felel meg a
Megrendelő által előírt kritériumoknak úgy a Vállalkozó a számlát a hagyományos módon (elsősorban
nyomatott formátumban) köteles kiállítani., amely esetben a számlát a szükséges mellékletekkel együtt a
Megrendelő nevére és székhelyére kell megküldeni.”
A Szerződés 11. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés
és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10
napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő
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: 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 indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
1. A Kbt. 139.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérőként szerződő fél személyében
bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának megkerülésére.
2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

633

- 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 módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A jelen módosító okirat alapján megállapítható, hogy a Megrendelő adataiban történő változás nem
minősül olyan feltételnek, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett
másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Szerződés ellenértéke ezzel összefüggésben nem
változik, a vállalkozói kötelezettségek új elemre nem terjednek ki.
3. A Kbt. 2.§ (8) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e
törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseit, különösen a Ptk. 6:208-210.§-ait kell alkalmazni.
4. A Ptk. 6:208. § (1)-(2) bekezdése értelmében a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a
szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő
kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. A szerződésbe belépő
felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő
felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és terhelték. A szerződésbe
belépő fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő félnek a szerződésben maradó féllel szemben
fennálló egyéb követelését. A szerződésben maradó fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő
féllel szemben fennálló egyéb követelését.
5. A Jogelőd és a Jogutód kijelentik, hogy a gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódó üzletág átruházás
megfelel a Kbt. 139. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Ezzel összefüggésben Jogutód kijelenti, hogy a
Kbt. 5.§ (4) bekezdése alapján a Szerződés teljesítése során a Kbt. szabályait önkéntesen alkalmazza, és a
Szerződést - annak lejártáig - a Kbt. előírásaival összhangban teljesíti.
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: 60840000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 60840000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (19814/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
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 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: UAS mérési képesség megteremtése egyes részei
Hivatkozási szám: EKR001621372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Drón bérleti és támogatási szolgáltatások
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

38552000-9

További tárgyak:

60424100-7
71336000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. és Magyarország bármely területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő feladata szolgáltatási keretszerződés keretében a mérések elvégzéséhez szükséges pilóta
nélküli légijármű-rendszer és egyéb kiegészítő rendszerek, valamint további támogatási szolgáltatások biztosítása
Ajánlatkérővel megkötött keretszerződés alapján.
A pilóta nélküli légijármű-rendszerre vonatkozó műszaki kritériumok
A pilóta nélküli légijármű-rendszernek tartalmaznia kell a légijárművet, valamint a hozzá tartozó repülésvezérlő
és kommunikációs interfészeket oly módon, hogy a légijármű képes legyen mind pilóta által távolról vezérelt
repülésekre, valamint előre programozott paraméterek szerinti útvonalon való beavatkozás nélküli repülés
végrehajtására is.
A légijárművel szemben támasztott elvárások:
Rendelkezzen felelősségbiztosítással;
Rendelkezzen elektromos hajtásrendszerrel;
Legyen multirotoros kialakítású (legalább 4 db légcsavarral rendelkezzen);
A hasznos teherbírása legalább 6 kg legyen;
Képes legyen legalább 20 percet levegőben eltölteni 6 kg hasznos terhelés mellett;
Rendelkezzen legalább 1 km-es hatótávolsággal;
Ajánlattevő feladata a légijármű mérésekre való előkészítése a meglévő és az 1. részben beszerzésre kerülő
mérőeszközök és antennák rögzítésének kialakításával, Ajánlatkérővel egyeztetve.
A légijárműre rögzítendő egyéb kiegészítő rendszerekkel kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevő rendelkezzen egy a légijárműre szerelhető giroszkópos stabilizátorra rögzíthető hőkamerával,
mely képes az élőkép földi személyzet számára történő átvitelére, valamint adattárolón való rögzítésére is.
A hőszenzor legyen képes legalább 640x480-as felbontásra, a látható tartományban működő kamera pedig
legalább 1280x720-as felbontásra.
Ajánlattevő rendelkezzen egy precíziós GNSS (RTK GNSS, vagy D-GPS) vevőegységgel és a hozzá tartozó
antennával, mely képes az aktuális pozíciók és a hozzájuk tartozó időadatok rögzítésére, és RS-232, vagy LAN
interfészen keresztüli továbbítására a mérőrendszer felé.
Ajánlattevő rendelkezzen legalább 10 Ah kapacitású hot-swap képes akkumulátor rendszerrel a légijármű által
hordozott rendszereinek tápellátása céljából. Az akkumulátor rendszer tömege ne haladja meg az 1 kg-t.
Nyertes Ajánlattevő feladata a légijárműhöz és a rögzítési módhoz illeszkedő, megfelelő hosszúságú, alacsony
csillapítású RF kábelek (Pasternack PE300 típusú vagy ennél jobb műszaki paraméterekkel rendelkező) beszerzése
a légijárműre rögzített mérőműszer és mérőantenna összekötésére.
A repüléshez szükséges támogatási szolgáltatások biztosítása
Légtér engedélyezés: 27 alkalom/év
Biztonsági elemzés: 27 alkalom/év
Fejlesztői mérnökóradíj: 200 óra/év
Fejlesztői mérnökóradíj (anyagköltséggel): 220 óra/év
Helyszíni felmérés: 3 óra/alkalom
UAV üzemeltetés: 2 óra/alkalom
UAV ellenőrzése: 2 óra/alkalom
Kiszállás: 14 000 km/év
A fenti feladatok allátása min. 1 fő villamosmérnök, min. 1 fő szoftvermérnök, min. 1 fő közlekedésmérnök, és
min. 2 fő felelősségbiztosítással és legalább 10 óra, legalább 6 kg teherbírású forgószárnyas drón üzemeltetésére
vonatkozó jártassággal rendelkező drónpilóta teljesítésben történő részvételét feltételezi.
Ajánlattevő rendelkezzen:
• Katonai Légyügyi Hatósági működési engedéllyel pilóta nélküli légijármű tervezésére, gyártására, javítására és
karbantartására vonatkozóan.
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának Katonai Típusalkalmassági Bizonyítványával rendelkező, a cég
által gyártott UAV eszközrendszerrel.
• Forgószárnyas drón üzemeltetésében szerzett legalább 40 óra jártassággal.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 082 - 193161
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Drón bérleti és támogatási szolgáltatások
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45288566
Postai cím: Rét Utca 22
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: contact@rotorsandcams.com
Telefon: +36 704774731
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: 61806000 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

636
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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: 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:
2022/09/16 (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):

38552000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

38552000-9

További tárgyak:

60424100-7

Kiegészítő szójegyzék

71336000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. és Magyarország bármely területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata szolgáltatási keretszerződés keretében a mérések elvégzéséhez szükséges pilóta
nélküli légijármű-rendszer és egyéb kiegészítő rendszerek, valamint további támogatási szolgáltatások biztosítása
Ajánlatkérővel megkötött keretszerződés alapján.
A pilóta nélküli légijármű-rendszerre vonatkozó műszaki kritériumok
A pilóta nélküli légijármű-rendszernek tartalmaznia kell a légijárművet, valamint a hozzá tartozó repülésvezérlő
és kommunikációs interfészeket oly módon, hogy a légijármű képes legyen mind pilóta által távolról vezérelt
repülésekre, valamint előre programozott paraméterek szerinti útvonalon való beavatkozás nélküli repülés
végrehajtására is.
A légijárművel szemben támasztott elvárások:
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Rendelkezzen felelősségbiztosítással;
Rendelkezzen elektromos hajtásrendszerrel;
Legyen multirotoros kialakítású (legalább 4 db légcsavarral rendelkezzen);
A hasznos teherbírása legalább 6 kg legyen;
Képes legyen legalább 20 percet levegőben eltölteni 6 kg hasznos terhelés mellett;
Rendelkezzen legalább 1 km-es hatótávolsággal;
Ajánlattevő feladata a légijármű mérésekre való előkészítése a meglévő és az 1. részben beszerzésre kerülő
mérőeszközök és antennák rögzítésének kialakításával, Ajánlatkérővel egyeztetve.
A légijárműre rögzítendő egyéb kiegészítő rendszerekkel kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevő rendelkezzen egy a légijárműre szerelhető giroszkópos stabilizátorra rögzíthető hőkamerával,
mely képes az élőkép földi személyzet számára történő átvitelére, valamint adattárolón való rögzítésére is.
A hőszenzor legyen képes legalább 640x480-as felbontásra, a látható tartományban működő kamera pedig
legalább 1280x720-as felbontásra.
Ajánlattevő rendelkezzen egy precíziós GNSS (RTK GNSS, vagy D-GPS) vevőegységgel és a hozzá tartozó
antennával, mely képes az aktuális pozíciók és a hozzájuk tartozó időadatok rögzítésére, és RS-232, vagy LAN
interfészen keresztüli továbbítására a mérőrendszer felé.
Ajánlattevő rendelkezzen legalább 10 Ah kapacitású hot-swap képes akkumulátor rendszerrel a légijármű által
hordozott rendszereinek tápellátása céljából. Az akkumulátor rendszer tömege ne haladja meg az 1 kg-t.
Nyertes Ajánlattevő feladata a légijárműhöz és a rögzítési módhoz illeszkedő, megfelelő hosszúságú, alacsony
csillapítású RF kábelek (Pasternack PE300 típusú vagy ennél jobb műszaki paraméterekkel rendelkező) beszerzése
a légijárműre rögzített mérőműszer és mérőantenna összekötésére.
A repüléshez szükséges támogatási szolgáltatások biztosítása
Légtér engedélyezés: 27 alkalom/év
Biztonsági elemzés: 27 alkalom/év
Fejlesztői mérnökóradíj: 200 óra/év
Fejlesztői mérnökóradíj (anyagköltséggel): 220 óra/év
Helyszíni felmérés: 3 óra/alkalom
UAV üzemeltetés: 2 óra/alkalom
UAV ellenőrzése: 2 óra/alkalom
Kiszállás: 14 000 km/év
A fenti feladatok allátása min. 1 fő villamosmérnök, min. 1 fő szoftvermérnök, min. 1 fő közlekedésmérnök, és
min. 2 fő felelősségbiztosítással és legalább 10 óra, legalább 6 kg teherbírású forgószárnyas drón üzemeltetésére
vonatkozó jártassággal rendelkező drónpilóta teljesítésben történő részvételét feltételezi.
Ajánlattevő rendelkezzen:
• Katonai Légyügyi Hatósági működési engedéllyel pilóta nélküli légijármű tervezésére, gyártására, javítására és
karbantartására vonatkozóan.
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának Katonai Típusalkalmassági Bizonyítványával rendelkező, a cég
által gyártott UAV eszközrendszerrel.
• Forgószárnyas drón üzemeltetésében szerzett legalább 40 óra jártassággal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 31 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: 61806000
Pénznem: HUF
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45288566
Postai cím: Rét Utca 22
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: contact@rotorsandcams.com
Telefon: +36 704774731
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor, figyelemmel arra, hogy a
módosítás nem tekinthető lényegesnek az alábbiak alapján:
a) nem határozott 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; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki
Felek a keretszerződés 2.1. pontjában foglalt rendelkezést a korábbi – 2022.04.14-ei szerződésmódosítás
eredményeként az alábbiak szerint módosították:
Eredeti:
„2.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. Vállalkozó a szolgáltatást 24 hónapos határozott
időtartamban – illetve amennyiben az korábbi, a keretösszeg kimerüléséig – nyújtja.”
Módosított:
„2.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. Vállalkozó a szolgáltatást 29 hónapos határozott
időtartamban – illetve amennyiben az korábbi, a keretösszeg kimerüléséig – nyújtja.”
Jelen – 2022.09.12-én aláírt – szerződésmódosítás eredményeképpen Felek a keretszerződés 2.1. pont az
alábbiak szerint módosult:
„2.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. Vállalkozó a szolgáltatást 31 hónapos határozott
időtartamban – illetve amennyiben az korábbi, a keretösszeg kimerüléséig – nyújtja.”
Jelen – 2022.09.12-én aláírt – szerződésmódosítás eredményeképpen Felek a keretszerződés 3.4. pontját
az alábbiak szerint egészítik ki:
Eredeti:
A Vállalkozó a számlát a szakmai igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül nyújtja be a
Megrendelőnek példányban. A Megrendelő a vállalkozói díjat utólag, a számla kézhezvételének napjától
számított 30 napos fizetési határidővel utalja át Vállalkozó 10918001-00000107-26330004 számú
bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap,
a határidő a következő munkanapon jár le. A teljesítés szakmai igazolására Gáspár Ernő főosztályvezető
jogosult.
Módosított:
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A Vállalkozó a számlát a szakmai igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül nyújtja be a
Megrendelőnek 1 példányban. A Megrendelő a vállalkozói díjat utólag, a számla kézhezvételének
napjától számított 30 napos fizetési határidővel utalja át Vállalkozó 10918001-00000107-26330004 számú
bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap,
a határidő a következő munkanapon jár le. A teljesítés szakmai igazolására Gáspár Ernő főosztályvezető
jogosult.
Vállalkozó amennyiben elektronikus számlát állít ki, akkor azt az eszamla@nmhh.hu elektronikus levelezési
címre küldi meg. Elektronikus számla befogadásához szükséges formai követelmények:
- kötelező számlaformátum PDF (adatfile XML szabadon küldhető),
- - a számlának minősített elektronikus aláírással ellátott PDF állománynak kell lennie,
- - a küldött állomány nem lehet titkosított, jelszóval védett,
- egy darab e-mailben több számla és melléklet is küldhető.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022.09.12.
A szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor,
figyelemmel arra, hogy a módosítás nem tekinthető lényegesnek, valamint nem jár a Keretszerződés
értékének növekedésével tekintettel arra, hogy a Keretszerződés keretösszegéből még rendelkezésre álló
nettó 30.476.790,- Ft lehetővé teszi a keretszerződés meghosszabbítását.
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: 61806000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 61806000 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 Vízügyi Főigazgatóság (19630/2022)
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 Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: bernadett@drmanyoki.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Védőitalok, védőkrémek/aerosolok és rovarirtók
Hivatkozási szám: EKR001681952021
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: Védőitalok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15320000-7

További tárgyak:

15321300-7
15830000-5
15831000-2
15831200-4

Kiegészítő szójegyzék
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15860000-4
15863000-5
15864000-2
15864100-3
15981200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe.
A pontos teljesítési helyszínek az eseti megrendelések során kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak részére védőitalok (ásványvíz, teafilter, cukor, citromlé,
citrompótló) beszerzése.
Jelen rész alap keretmennyisége, amelynek 100 %-ára lehívást vállal Ajánlatkérő:
45.808 db 2 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavmentes természetes ásványvíz, 105 859 db 2
literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavas természetes ásványvíz, 9.717 db 1 literes kiszerelésű,
minimum 40% citromlé tartalommal rendelkező citromlé, 4.498 db dobozos kiszerelésű, dobozonként minimum
100 db tablettát tartalmazó citrompótló készítmény, 25.400 db 1 kg-os kiszerelésű kristálycukor, 24.703 doboz,
filteres kiszerelésű, dobozonként 20 teafiltert tartalmazó fekete tea.
A szállítandó teljes tervezett alapmennyiség a szerződés hatálya alatt plusz 30%-kal változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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 050 - 127776
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Védőitalok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
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Internetcím(ek): (URL) www.i-com.hu
Fax: +36 13701180
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: 22999391 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: Jogorvoslat: 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:
2022/09/16 (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
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15320000-7

További tárgyak:

15321300-7
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Kiegészítő szójegyzék

15830000-5
15831000-2
15831200-4
15860000-4
15863000-5
15864000-2
15864100-3
15981200-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe.
A pontos teljesítési helyszínek az eseti megrendelések során kerülnek meghatározásra.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak részére védőitalok (ásványvíz, teafilter, cukor, citromlé,
citrompótló) beszerzése.
Jelen rész alap keretmennyisége, amelynek 100 %-ára lehívást vállal Ajánlatkérő:
45.808 db 2 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavmentes természetes ásványvíz, 105 859 db 2
literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavas természetes ásványvíz, 9.717 db 1 literes kiszerelésű,
minimum 40% citromlé tartalommal rendelkező citromlé, 4.498 db dobozos kiszerelésű, dobozonként minimum
100 db tablettát tartalmazó citrompótló készítmény, 25.400 db 1 kg-os kiszerelésű kristálycukor, 24.703 doboz,
filteres kiszerelésű, dobozonként 20 teafiltert tartalmazó fekete tea.
A szállítandó teljes tervezett alapmennyiség a szerződés hatálya alatt plusz 30%-kal változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20325192
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
Internetcím(ek): (URL) www.i-com.hu
Fax: +36 13701180
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek kölcsönös megállapodással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4)
bekezdés c) pont alkalmazásával módosítják a keretszerződést. A módosítás dátuma: 2022. szeptember 05.
napja.
Felek a keretszerződést az alábbiak szerint módosítják:
Felek megállapodnak abban, hogy az Adásvételi Keretszerződés I. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Hatályos feltétel:
A Keretszerződés I.1. pontja:
„I. A szerződés tárgya
1. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Védőitalok (ásványvíz, teafilter, cukor, citromlé,
citrompótló) (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) fajta és mennyiség szerinti határidős adásvétele a
Megrendelők eseti megrendelései (a továbbiakban: eseti megrendelés) alapján a Szerződés időbeli hatálya
alatt, a Szerződésben és a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott keretmennyiség (a továbbiakban:
keretmennyiség), a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott vételár ellenében.”
Módosított feltétel:
Felek a Keretszerződés I.1. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
„I. A szerződés tárgya
1. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Védőitalok (ásványvíz, teafilter, cukor, citromlé,
citrompótló) (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) fajta és mennyiség szerinti határidős adásvétele
a Megrendelők eseti megrendelései (a továbbiakban: eseti megrendelés) alapján a Szerződés időbeli
hatálya alatt, a Szerződésben és az alábbiakban meghatározott keretmennyiség (a továbbiakban:
keretmennyiség), a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott vételár ellenében.”
- 45 808 db 2 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavmentes természetes ásványvíz
- 105 859 db 2 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavas természetes ásványvíz
- 9 717 db 1 literes kiszerelésű, minimum 40% citromlé tartalommal rendelkező citromlé
- 4 498 db dobozos kiszerelésű, dobozonként minimum 100 db tablettát tartalmazó citrompótló
készítmény
- 25 400 db 1 kg-os kiszerelésű kristálycukor
- 24 703 doboz, filteres kiszerelésű, dobozonként 20 teafiltert tartalmazó fekete tea.
Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel módosul a szerződés 3. számú melléklete (ártáblázat) az
egységárak és a mennyiség tekintetében, amely jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Hatályos feltétel:
A Keretszerződés III.1. pontja:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés összege nettó 22.999.391, - Ft + 27% ÁFA (azaz nettó huszonkettőmilliókilencszázkilencvenkilencezer-háromszázkilencvenegy forint + 27 % ÁFA), összesen bruttó 29.209.227,- Ft
(azaz huszonkilencmillió-kettőszázkilencezer-kettőszázhuszonhét forint).
Módosított feltétel:
Felek a Keretszerződés III.1. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés összege nettó 20.325.192, - Ft + 27% ÁFA (azaz nettó húszmillióháromszázhuszonötezer-egyszázkilencvenkettő forint + 27 % ÁFA), összesen bruttó 25 812 994,- Ft (azaz
huszonötmillió-nyolcszáztizenkettőezer-kilencszázkilencvennégy forint).
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: A MŰSZAKI TARTALOM FELÜLVIZSGÁLATA ÉS CSÖKKENTÉSE:
Eladó által 2022. június 01. napján megküldött ármódosítás kezdeményezése tárgyú levél és annak
kiegészítései (a továbbiakban együtt: levelek) keretében Eladó Vevő részére bejelentette az alábbiakat:
A szerződés megkötésének időpontjára tekintettel Eladó a szokásos mértéket meg nem haladó piaci
kockázattal számolt, az ajánlattétel során figyelembe vette a koronavírus-járvány okozta munkaszervezési,
szállítási kockázatokat. Ugyanakkor sem Eladó, sem Vevő nem láthatta előre az orosz-ukrán háborút, amely
olyan mértékű valutaárfolyam változást okozott, melynek következtében a jelen szerződés tárgyát képező
egységárakat meghatározó világpiaci árak jelentősen növekedtek.
Tekintettel az előadottakra az árak növekedése Vevő, illetve az Eladó tevékenységén kívül álló, előre nem
látható okokból történt.
Figyelemmel arra, hogy a Szerződés 2022. március 01. napjától 12 hónapig vagy a keretösszeg
kimerüléséig hatályos, és a termékek további zavartalan, zökkenőmentes és folyamatos szállításának
biztosítása nélkülözhetetlen, így a Szerződés módosítása elkerülhetetlen.
Felek az Eladó a levelekben szereplő körülmények miatt módosítják az adásvételi keretszerződést akként,
hogy a szerződés keretösszege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek módosításra, úgy, hogy
azzal egyidejűleg Felek a keretmennyiséget csökkentik.
Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban áll, figyelemmel arra,
hogy Eladó és Vevő a legnagyobb gondosság mellett sem számíthatott az orosz-ukrán háborúra, amely a
termékek drágulásával jár, melyekre figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés ca) pontjában foglalt feltétel
teljesül.
A szerződésmódosítás továbbiakban megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés cb) pontjában foglalt feltételeknek
mivel az nem változtatja meg a szerződés általános jellegét tekintettel arra, hogy a módosítás
eredményeként a szállítandó termékek köre és a vállalkozó által ellátandó feladatok nem változnak.
A szerződésmódosítás következtében a keretösszeg nem változik, Felek kizárólag az egységárakat
módosítják, melyre tekintettel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés cc) pontjában foglalt feltétel is teljesül.
KERETÖSSZEG MÓDOSÍTÁSA :
A vízügyi igazgatóságok kénytelenek csökkenteni a keretösszeg mértékét, mivel az elmúlt időszak során,
sajnos olyan mértékű kedvezőtlen gazdasági események indultak el, amelyek a korábbi évek, vagy akár
évtizedek normalitásának, piaci folyamatainak is jelentősen ellentmondanak, kiszámíthatatlanná váltak és
szélsőséges mértékű drágulást eredményeztek.
A közfoglalkoztatási program tervét 2022. január 10-ig kellett benyújtani az illetékes kormányhivatalok
részére, melyben az igazgatóságok egy átlagos 10%-os áremelkedéssel számoltak. Ezt követően, 2022
februárjában kirobbant orosz-ukrán háború rendkívüli, előre nem kalkulálható nehézségek elé állította az
európai gazdaságot.
Jelentős tényező még a szállítmányozásban fellépő nehézségek, és a szállítási költségek globális
emelkedése. Sajnos, a belföldi szállítmányozás sem tud még a korábbi szinten teljesíteni, a szállítmányozó
vállalkozások a tavalyi évben 20-30% forgalomcsökkenést szenvedtek el, melyek költségvonzatát
kapacitáscsökkentéssel tudták ellentételezni. A jelenleg megnövekedett áruforgalmi igények meghaladják
a lehetőségeket, amelyek a teljesítési oldalon szállítási költségnövekedéssel jártak.
Tovább növeli a költségeket az üzemanyag történelmi – minden eddiginél magasabb – ára is, melyet a
nemzetközi fuvarozásban és a 7,5 tonna feletti szállítások esetén a korábban még érvényben lévő hatósági
árszabályozás sem enyhített.
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Az EUR/HUF árfolyam a háború kezdete óta olyan mértékben emelkedett, amelyre soha nem volt példa,
elérte a 400 Ft-os árfolyamszintet, az USD/HUF árfolyam pedig a szintén történelmi 385 Ft-os szint
közelében mozog.
Az előbb részletezett hatások például a munkaruhák tekintetében is tetten érhetők. A vízügyi ágazat
a közfoglalkoztatási program keretében dolgozó fizikai munkásai részére – a vízügyi ágazatban
foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás 3. §-a alapján –
munkaruházatot biztosít. Ezen ruházatot a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a
termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.)
Korm. rendelet 2. §-a alapján az ágazatnak a büntetés-végrehajtástól kell beszereznie.
A munkaruházatok árai is jelentősen megemelkedtek, mely miatt a vízügyi igazgatóságok a beszerzéseik
átcsoportosításra, optimalizálására kényszerültek, mivel a 2022. január 31-ig megítélt keretükhöz
többletforrás igénylésére nincs lehetőség. Ezen okból a keretösszeg
2.674.199,- Ft-tal kerül csökkentésre a programban kötelezően biztosítandó, megemelkedett árú termékek
beszerzésére (pl.: munkaruha, védőeszköz).
A tárgyi szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak figyelemmel
arra, hogy:
Tekintettel arra, hogy az előadottak alapján Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta a
támogatási szerződés hatálybalépésének idejét a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés ca) pontjában foglalt feltételeknek.
A szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződésben megvalósítandó feladatokat, melyre
figyelemmel a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét és
megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés cb) pontjában foglalt feltételeknek.
A szerződésmódosítás továbbá nem jár együtt az Alapszerződés ellenértékének növekedésével, melyre
figyelemmel az megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés cc) pontjában foglalt feltételeknek.
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: 22999391 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20325192 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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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (19965/2022)
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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dezső Marianna
Telefon: +34 515700341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll. szerz. a TOP-6.3.2-15 támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó
közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és tervezési feladatainak ellátásár
Hivatkozási szám:
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: Váll. szerz. a TOP-6.3.2-15 támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó
közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és tervezési feladatainak ellátásár
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

71320000-7
45213312-3
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45223310-2
45221250-9
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800. Tatabánya, Fő tér - hrsz.: 11204/39, 11204/40, 11204/41,
11204/42,
11204/43
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-201600001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi
tér és az alatta
elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására.
A jelenlegi terepszint alatt található közművezet ékek kiváltása, két épületszinten térszint alatti mélygarázs építése
279 db
személygépkocsi plusz 5 db motor férőhellyel és a terepszinten bejárati építményszint építése és térépítészeti
munkák elvégzése,
a hozzá tartozó kiszolgáló közműellátás és csatlakozó utak megépítése. Az előzőekhez szükséges kiviteli
tervdokumentáció
elkészítése.
Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a
tatabányai
Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására.
Elvégzendő tervezési feladatok:
• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a
szabványokat, kamarai
előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint és a kivitelezéshez szükséges módon és tartalommal,
továbbá az
ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 3 példány nyomtatott formában történő átadása. Továbbá az ehhez
szükséges
méretezések, számítások elvégzése, a hatósági és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói egyeztetések
elvégzése és
hozzájárulások beszerzése.
• Megvalósulási tervdokume ntáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a
szabványokat,
kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint, a kivitelezés tényleges megvalósulásának
megfelelő
tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 1 példány nyomtatott formában történő
átadása.
Mélygarázs szintterület:
-1 szinten mélygarázs 4 311,88 m2
Földszinten 5308,3 m2
Térszinten 3513,24 m2
Ebből térszinten zöldtet ő 830,4 m2
Térszinten közösségi tér 2667 m2
Szolgáltatóház + érintett szintterü let:
-1 szinten garázs 2289,31 m2
Mélygarázs
Parkolók száma 279 db
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Ebből akadálymentes 6 db
Parkoló terület -1 szinten 3 833,9 m2
Parkoló terület földszinten 5034,69 m 2
Kerékpár tároló 54 db
Összesített munkamennyiségek:
Földmunka 36.332 m3
Gödör védelem lőt beto nnal 1902 m2
Gödör védelem Ø 80 cm-es cölöppel 2 330 m
Gödör védelem Ø 60 cm-es cölöppel 48 m
Vasbetonozás 6092,5 m3
+ vasbeton a szolgáltató ház alapjához 1527 m3
A beruházás teljes műszaki tartalmi és mennyiségi adatait a tenderterv dokumentáció és az árazatlan költségvetés
kiírások
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
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 167 - 379790
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Váll. szerz. a TOP-6.3.2-15 támogatásából megvalósítandó, a
tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és
tervezési feladatainak ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511434
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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: 3297729355 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II.2.7) ponthoz kiegészítés: a szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételhez volt kötve, amely 2019.
január 30-án
következett be.
A VII.2.2) pont folytatása:
Ennek érdekében célszerű és gazdaságilag indokolható, hogy a két kivitelezési munkát egyidejűleg
végezzék a kivitelezők így a WHB parkrendezésre vonatkozó Szolgáltatóház előtti terület rendezésre
vonatkozó befejező munkáját, párhuzamosan kell megvalósítani a zöld területrendezési munkákkal. Ennek
eredménye képpen, a WHB korábbi határidő meghatározását összhangba szükséges hozni a zöldterületi
határidőkkel.
A csapadékvíz elvezetés és tereprendezés módosítása a zöldterületi rendezésnél tervezési munkát is
igényel, melyet figyelembe véve, a kiviteli munkát célszerű mindezek figyelembevételével meghatározni.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján
megállapítható, hogy a tárgyi módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának
cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét, és az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (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):

652

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

71320000-7

Kiegészítő szójegyzék

45213312-3
45223310-2
45221250-9
45200000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Fő tér - hrsz.: 11204/39, 11204/40, 11204/41,
11204/42,
11204/43
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat
támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő
mélygarázs
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására.
A jelenlegi terepszint alatt található közművezet ékek kiváltása, két épületszinten térszint alatti mélygarázs építése
279 db
személygépkocsi plusz 5 db motor férőhellyel és a terepszinten bejárati építményszint építése és térépítészeti
munkák elvégzése,
a hozzá tartozó kiszolgáló közműellátás és csatlakozó utak megépítése. Az előzőekhez szükséges kiviteli
tervdokumentáció
elkészítése.
Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a
tatabányai
Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására.
Elvégzendő tervezési feladatok:
• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a
szabványokat, kamarai
előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint és a kivitelezéshez szükséges módon és tartalommal,
továbbá az
ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 3 példány nyomtatott formában történő átadása. Továbbá az ehhez
szükséges
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méretezések, számítások elvégzése, a hatósági és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói egyeztetések
elvégzése és
hozzájárulások beszerzése.
• Megvalósulási tervdokume ntáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a
szabványokat,
kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint, a kivitelezés tényleges megvalósulásának
megfelelő
tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 1 példány nyomtatott formában történő
átadása.
Mélygarázs szintterület:
-1 szinten mélygarázs 4 311,88 m2
Földszinten 5308,3 m2
Térszinten 3513,24 m2
Ebből térszinten zöldtet ő 830,4 m2
Térszinten közösségi tér 2667 m2
Szolgáltatóház + érintett szintterü let:
-1 szinten garázs 2289,31 m2
Mélygarázs
Parkolók száma 279 db
Ebből akadálymentes 6 db
Parkoló terület -1 szinten 3 833,9 m2
Parkoló terület földszinten 5034,69 m 2
Kerékpár tároló 54 db
Összesített munkamennyiségek:
Földmunka 36.332 m3
Gödör védelem lőt beto nnal 1902 m2
Gödör védelem Ø 80 cm-es cölöppel 2 330 m
Gödör védelem Ø 60 cm-es cölöppel 48 m
Vasbetonozás 6092,5 m3
+ vasbeton a szolgáltató ház alapjához 1527 m3
A beruházás teljes műszaki tartalmi és mennyiségi adatait a tenderterv dokumentáció és az árazatlan költségvetés
kiírások
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: 49 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: 3521931370
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
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Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ Felek a Szerződés IV. A teljesítés ideje és helye 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
A parkrendezési, illetve járda és kerékpárút helyreállítási munkák teljesítésének határideje a „TatabányaTOP-6.3.2- Zöldfelületek felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként, a zöldterületi rendezés
során épülő Szolgáltatóház körüli járda építés befejezését követő 10. nap.
2./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban, illetve
mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadók.
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 kivitelezés teljesítése során a teljesítési határidő meghosszabbítása vált
szükségessé az alábbi indokok alapján:
A dózsakerti projektelemen kívüli másik két projektelem területileg szorosan kapcsolódik egymáshoz, de
technológiai megoldásokat figyelembe véve a legnagyobb volument képviselő mélygarázs építése időben
mindenképpen meg kellett, hogy előzze a zöldterületi felújítási és fejlesztési projektelemet. Az időbeni
csere vagy egybeesés rendkívüli mértékben korlátozta volna és nehezítette volna a mélygarázs építési
munkáit.
A mélygarázs projektelem befejezési munkái és a zöldterület rendezési munkák nem összehangolt
megvalósítása, az aszfalttal helyreállítandó járdaszakaszok azonnali visszabontását eredményezné,
valamint a helyreállított kerékpárút korlátozná, a járdaépítési és vízelvezetési tevékenységet. Ugyanakkor
ezeknek használatbavételét, változatlanul nem lehetne biztosítani az ott folyó építési munkák miatt.
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: 3521931370 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3521931370 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Debreceni Egyetem (20230/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ágnes
Telefon: +36 52512700 73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kancellaria.unideb.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/EKR001264892022/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/EKR001264892022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-1170 Vizeletgyűjtő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001264892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

658

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141615-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretszerződés megkötése a DEK-1170 Vizeletgyűjtő eszközök beszerzése a DE KK részére
tárgyú közbeszerzési eljárás keretein belül:
1. rész: Vizeletgyűjtő zsák, felnőtt, 2000 ml, t-csapos
2. rész: Vizeletgyűjtő zsák 1500 ml UK csatlakozási lehetőséggel
3. rész: Vizeletgyűjtő zsák csecsemő 100 ml
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:
Vizeletgyűjtő zsák, felnőtt, 2000ml, t-csapos
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141615-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Központi
Raktára (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla
út 2-26.)
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya vizeletgyűjtő eszközök beszerzése beszerzése a Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Központi Raktára és a Kenézy Gyula Campus Központi
Raktára részére.
Mennyiség: 160.000 db/év
Ajánlatkérő a teljes alapmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerzésre kerülő termék további műszaki követelményeit az ártáblázat és műszaki leírás elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban
nem voltak. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított áruk steril
termékek és a leszállításkor még legalább 12 (tizenkettő) hónap sterilitási idővel rendelkeznek.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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.
Ajánlatkérő a keretszerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult
egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos határozott idejének lejártától
számítva legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A
meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a
terméket szállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár 12 hónapra / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a keretszerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú
írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos
határozott idejének lejártától számítva legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontjára.
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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 igen
Opciók leírása: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretmennyiség +50%-a,
figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg. Ajánlattevő kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított áruk steril termékek és a leszállításkor még legalább 12
(tizenkettő) hónap sterilitási idővel rendelkeznek.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre. A szerződés hatálya a hamarabb megvalósuló
feltétel bekövetkeztéig tart.
II.2.1) Elnevezés:
Vizeletgyűjtő zsák 1500ml UK csatlakoztatással
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141615-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi
Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya vizeletgyűjtő eszközök beszerzése beszerzése a Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi Raktára részére.
Mennyiség: 300 db/év
Ajánlatkérő a teljes alapmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerzésre kerülő termék további műszaki követelményeit az ártáblázat és műszaki leírás elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban
nem voltak. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított áruk steril
termékek és a leszállításkor még legalább 12 (tizenkettő) hónap sterilitási idővel rendelkeznek.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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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 - 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.
Ajánlatkérő a keretszerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult
egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos határozott idejének lejártától
számítva legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A
meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a
terméket szállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár 12 hónapra / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a keretszerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú
írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos
határozott idejének lejártától számítva legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontjára.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretmennyiség +50%-a,
figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján.
Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg. Ajánlattevő kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított áruk steril termékek és a leszállításkor még legalább 12
(tizenkettő) hónap sterilitási idővel rendelkeznek.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre. A szerződés hatálya a hamarabb megvalósuló
feltétel bekövetkeztéig tart.
II.2.1) Elnevezés:
Vizeletgyűjtő zsák csecsemő 100 ml
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141615-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Központi
Raktára (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi Raktára (4031 Debrecen, Bartók Béla
út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya vizeletgyűjtő eszközök beszerzése beszerzése a Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Központi Raktára és a Kenézy Gyula Campus Központi
Raktára részére.
Mennyiség: 6.100 db/év
Ajánlatkérő a teljes alapmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal.
A beszerzésre kerülő termék további műszaki követelményeit az ártáblázat és műszaki leírás elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban
nem voltak. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított áruk steril
termékek és a leszállításkor még legalább 12 (tizenkettő) hónap sterilitási idővel rendelkeznek.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Jótállás: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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 - 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
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kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
szervezet minősítése.
Ajánlatkérő a keretszerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult
egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos határozott idejének lejártától
számítva legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A
meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a
terméket szállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár 12 hónapra / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a keretszerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú
írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 12 hónapos
határozott idejének lejártától számítva legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontjára.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretmennyiség +50%-a,
figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján.
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Csak gyári új, steril, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg. Ajánlattevő kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított áruk steril termékek és a leszállításkor még legalább 12
(tizenkettő) hónap sterilitási idővel rendelkeznek.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre. A szerződés hatálya a hamarabb megvalósuló
feltétel bekövetkeztéig tart.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában felsorolt kizáró okok
fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt
az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró
okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását nem írja elő.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz
meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás
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feladásától (lásd VI.4. pont) visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
bekezdése alapján az eljárást megindító eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja –
év, hónap, nap
pontossággal), a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye), szállítás tárgya, szállítás mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11)-(12) bek., a Kbt. 67. § (3) bek. alapján kell eljárnia. Az ajánlatban
meg kell jelölni 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 kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 23. §-ára tekintettel a
műszaki-szakmai alkalmasság az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő: M.1.) ha nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész esetén legalább 112.000 db vizeletgyűjtő eszköz
- a 2. rész esetén legalább 200 db vizeletgyűjtő eszköz
- a 3. rész esetén legalább 4.200 db vizeletgyűjtő eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával. Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban/ nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben
milyen arányban (százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját
teljesítés arányát veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia
bemutatásával is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több
részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági
követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
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Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, kifizetés,elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlattevő
megrendelésenként a teljesítés igazolás alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére
átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően. A kifizetésre a Kbt.135.§(1) (5) (6) és
Ptk. 6:130.§ (1)–(2)bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 60 napos fizetési
határidővel (1997 évi LXXXIII. tv.9/A§ szerint).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke 1%-a/nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó ellenértéke,
legfeljebb 15 egybefüggő napig kerül felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: alapja az áruk nettó ellenértéke, mértéke a hibásan teljesített áruk nettó
ellenértékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális összege az érintett közbeszerzési rész
értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő nem teljesítése (megrendelés elmaradása) esetén Ajánlatkérő a
meghiúsulással érintett megrendelés nettó vételára 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
A teljes keretszerződés meghiúsulása esetén Ajánlatkérő jelen közbeszerzési rész keretmennyiség
ellenértékének 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni Ajánlattevővel
szemben.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított legalább 12 hónapra jótállást vállal.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem ajánlattevő, sem közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
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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: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://
ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont. (az eljárás EKR
azonosítója: EKR001264892022).
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt
az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
4. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás
mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását
is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2); Kbt. 66. § (6) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat részenként csatolandó.
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
8. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A Kbt. 41/A. § (1)-(3) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem
áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B. §
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó
követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
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10. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. §
(4) bek.-e szerinti összes adatot.
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
13. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bek. e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (8) bek. teljesülése esetén ajánlatkérő köteles az eljárást
eredménytelenné nyilvánítani.
16. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony
árvizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az Ajánlatkérő által kiadott ártáblázatot kitöltve, cégszerűen
aláírva, a kiadott minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva pdf és Excel formátumban. A szakmai
ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára.
18. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű termékleírását (gyártói/
forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítását vagy Ajánlattevő által a termékről összeállított ismertetőt),
amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott
termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
19. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § és 114. § (6) bek.-ei szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti
„ésszerű időnek” a következőt tekinti: kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5.
munkanap, kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattételi határidő előtt 3. munkanap.
20. A 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek-e alapján Nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre a megajánlott termékek
megfelelőségét az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai
eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.
21. FAKSZ: Varga Ágnes, Lajstromszám: 01176
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

670

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (20317/2022)
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: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14539262213
Postai cím: Malom Utca 1.
Város: Fót
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zachar Ildikó
Telefon: +36 27539680
E-mail: zachar.ildiko@fotikozszolg.hu
Fax: +36 27539680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fot.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/EKR000889762022/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/EKR000889762022/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:
Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000889762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

672

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Fóti Boglárka bölcsőde fejlesztése új épület építésével"
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem
teszi lehetővé részajánlatok tételét. A beszerzés részekre bontása
ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. A közbeszerzési dokumentumok vonatkozó,
műszaki követelményeket
tartalmazó rendelkezései alapján is megállapítható, hogy a feladatok sem műszakilag, sem gazdaságilag
nem választhatóak külön.
Tekintettel arra, hogy a kivitelezési terület egyetlen terület, az azonos munkaterület egyszerre több
vállalkozó birtokába nem adható,
ajánlatkérő a munkaterület biztosítására vonatkozó kötelmének nem tud eleget tenni. A munkavégzés
azonos munkanemeket,
kivitelezési tevékenységet foglal magában. A kivitelezés egy munkaterületen folyik így célszerűtlen a
központi irányítási és a
felvonulási tevékenységek többszörözése. Továbbá a kivitelezés működő intézményben történik, a
részekre bontás a többszörös
szervezési nehézségek miatt - a több nyertes ajánlattevő jelenléte - a tevékenység maradéktalan ellátását,
határidők betartását, az
intézmény bővítés alatti működését veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2151 Fót, Bölcsőde utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Fóti Boglárka bölcsőde fejlesztése új épület építésével"
A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde jelenleg egy intézmény és két épületben működik, a Bölcsőde utca
két oldalán. A meglévő nagyobb bölcsőde épület és a jelenleg tervezett kisebb, önálló épületben történő
bővítés hasonló építészeti kialakítású, hasonló formavilágú.
A bölcsőde bővítését az óvoda telkén építjük, viszonylag messze a meglévő óvodától, így a két
épületszárny között óvodai játszóudvar marad. A két épületet nem kötjük össze építménnyel.
Az új bölcsődei épület két bejáratot kap. Az egyik a szülői bejárat, melyhez az akadálymentesen is
használható illemhely kapcsolódik és a gyereköltöző-átadó helyiség. A másik bejárat a bölcsődei külön
„belső” közlekedésre szolgál.
A jelenleg tervezett új épületszárnyban: 2 bölcsődei szoba (foglalkoztató) továbbá mozgásfejlesztő szoba
kialakítása készül, az előírt, szükséges és a tervezési programban is felsorolt kiszolgáló helyiségekkel.
Mennyiség (Új bölcsődei épület építése):
• Szülői bejárati előtér: kerámia burkolat: 8,75 m2
• Gyereköltöző-átadó – kerámia burkolat: 16,0 m2
• Gyerekmosdó-WC-fürösztő-biliző helyiség - kerámia burkolat: 24,00 m2, tehát 2 gyerekszobánként 24
m2 )
• Gyerekszoba (foglalkoztató) 1. PVC melegburkolat: 50,06 m2
• Gyerekszoba (foglalkoztató) 2. PVC melegburkolat: 50,06 m2
• játékraktár – kerámia burkolat: 10,08 m2 (az MSZ szerint a játszókerthez csatlakozó játék raktár min. 16
m2 helyett 10,08 = - 5,92 m2 – azonban az előírások szerinti 2 raktár (belső és külső raktár) helyett 3 raktárt
tervezünk építeni: belső raktár + külső kerti raktár + szertár. - „hátsó” bejárati előtér – kerámia burkolat:
8,50 m2
• Személyzeti öltöző vizesblokk összesen 16,80 m2
• Raktár- és kazán-helyiség – kerámia burkolat: 11,70 m2 (a szabvány szerint nevelési -gondozási
egységenként legalább 16 m2 helyett a 2 gyerekszobához 11,70 m2 = - 3,30 m2 – de a tervezett
mozgásfejlesztő szoba szertár-raktár helyiségével együtt kezelendő, és együtt az alapterület már
megfelel!)
• Mozgásfejlesztő szoba – PVC melegburkolat: 50,06 m2
• Szertár – a mozgásfejlesztő szobához – kerámia burkolat: 10,00 m2 (nincs külön követelmény – de
alapterülete a belső raktárral együtt kezelendő!!)
• Takarítószer- és takarítóeszköz tároló – kerámia burkolat: 3,12 m2
• Fűthető-zárható bölcsődei helyiségek összesen: 305,82 m2 (Megjegyzés: az építési engedélyezési
tervben szereplő alapterület 301,80 m2 –a kerti gyermek WC-mosdó alapterületét (4,08 m2 – kerekítve
4,10 m2) tévesen nem tartalmazza.
Fentiekből adódóan a Fóti Boglárka bölcsőde fűthető, zárt tereinek alapterülete: 305,82m2 +104,9m2
(nyitott, fedett terek) = 410,72m2 alapterületű. Tehát a hasznos alapterület (a fedett-nyitott terekkel
együtt): 410,72m2 Nettó alapterület azonos a fenti hasznos alapterülettel: 410,72m2
Az épület tervezett alapvető szerkezetei a jelenleg „hagyományosnak” nevezett anyagokból és
szerkezetekből épülnek fel.
A jelenleg tervezett új bölcsőde épülethez csak egy új személybejárati kiskapu kerül kialakításra. Az ehhez
kapcsolódó meglévő kerítésszakaszt javítani kell és kiegészíteni.
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A telken meglévő vízmérő aknától kerül kiépítésre az új vízellátó hálózat.
A lefolyó hálózat gravitációsan kerül kiépítésre és csatlakozik a telekhatáron belül található
csatornahálózathoz. Az épület tetőszerkezetéről lejövő csapadékvizek gyűjtőhálózata az utcai
csapadékvíz hálózatra kerül rákötésre.
A helyiségek fűtési igényét kondenzációs falikazán pótolja, mely a raktárkazán helyiségben kerül
elhelyezésre. A tervezett fűtés radiátorokkal és padlófűtési felületekkel lesz kialakítva.
Az épületben a gyermekszobákban és a mozgásfejlesztő szobában levegő-levegő hőszivattyús hűtő-fűtő
rendszer kerül kialakításra.
A tervezett bölcsőde épület tetején, háztartási méretű kiserőmű kerül telepítésre A telepítendő háztartási
méretű kiserőmű teljesítménye 11,0 kVA, 3F~, 3x400/230V, 50Hz.
A Bölcsőde játszóudvara az építész tervek alapján egy kiemelt teraszos felületre kerül, melyet lábazatos
kerítéssel zárnak el.
A játszóudvar nyílt- és fedett teraszától (lásd építész tervekben) induló udvar burkolatának zöme gyep
borítású. A kerítés mentén öntött gumiburkolatú kismotor pálya kerül, melyet beton kerti szegély választ
el a gyeptől. Az udvar közepén kap helyet egy homokozó napvitorla árnyékolással öntött gumiburkolatú
környezettel.
Új játszóeszközök kerülnek elhelyezésre. Továbbá a kertben vízpermetező kerül kialakításra.
Használatbavételi engedélyt megrendelő kéri meg, a HVE-hez szükséges dokumentumokat a
Kivitelezőnek kell biztosítania.
A részletes műszaki leírást, tartalmat és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és a részét
képező kiviteli
tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónapban
megadva min. 0 hónap, max. 12 hónap) 15
2 3. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti szakember M.2. pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez
szükséges tapasztalatot meghaladó többlet gyakorlati idő (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati átalányár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00021
II.2.13) További információ
II.2.5) ponthoz: Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti szakember M.2. pontban meghatározott jogosultság
megszerzéséhez szükséges
tapasztalatot meghaladó többlet gyakorlati idő (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 24 hó)
A 3. értékelési szemponthoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot oly módon (szakmai
tapasztalatot (gyakorlati idő) év
/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az értékelési szempontra tett megajánlás
megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Ajánlatkérő
a tört hónapokat azok
arányának megfelelően veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a szakemberek
tekintetében a párhuzamos
szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzban az értékelési szempontra
bemutatott szakmai tapasztalatot
egyértelműen el kell különíteni az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai
tapasztalattól. Ajánlatkérő
ugyanazon tevékenység bemutatását fogadja el, amelyet az eljárást megindító felhívás III.1.3) pont, az
alkalmassági
minimumkövetelmények M2. pontjában rögzített.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított
arányosítással (1. értékelési
szempont) és egyenes arányosítással (2. és 3. értékelési szempont) történik, 0-10 pont között:
1. értékelési szempont:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. és 3. értékelési szempont:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján, Fót Város Önkormányzata ajánlatkérő
nevében folytatja le. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés a nyertes ajánlattevő és Fót Város
Önkormányzata között jön létre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint
saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok
hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint
kell igazolni. Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni (62. §
(1) bek. k) pont kb) alpont).
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, vagy ha
a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az
ajánlattevő 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás
körülményeinek, illetve az
érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében az ajánlattevő 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés
teljesítésére való képességével
kapcsolatos információkat.
Ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet
végző és Magyarországon
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letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve
az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő nem
szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában (nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI.
melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba), vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban
előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 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 nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. §
(2) bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét 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, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a
szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy felújítása és/vagy
bővítése) építési beruházásainak ismertetése,
legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés év/hó/nap ill. befejezés év/hó/nap) és a teljesítés
helye; az építési beruházás
(épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése) tárgya és mennyisége alapterület szerint m2-ben
megadva; a szerződést kötő
másik fél (neve, székhelye, referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefonszáma,
telefaxszáma vagy e-mail címe);
valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3) és (5) bekezdései szerinti módon igazolva.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is
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megfelelhetnek.
M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevont
szakember megnevezése,
végzettsége illetve képzettsége, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai önéletrajz és az
elvárt szakmai képzettségről
szóló irat egyszerű másolatának csatolása.
Csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, oly módon (év/hónap bontásban, a végzett tevékenység
megjelölésével), hogy az
előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő a szakember tekintetében a
párhuzamos szakmai
tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő a tört hónapokat arányosan veszi figyelembe.
Az önéletrajzban fel kell tüntetni továbbá: név; elérhetőség; Kbt. 69. § (11) § szerinti nyilvántartás elérési
útvonala; jelenlegi
munkahely; végzettség, képzettség.
Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésre áll.
Ha a szakember a felelős műszaki vezetői névjegyzékében szerepel, elegendő a kamarai regisztráció
elérési útvonala és a kamarai
szám feltüntetése az önéletrajzban, további dokumentum csatolása a jogosultság tekintetében nem
szükséges.
Amennyiben a szakember kamarai regisztrációval nem rendelkezik, Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy
nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötésig gondoskodik a szakember felelős műszaki vezetői
magyarországi kamarai
regisztrációjáról, nyilvántartásba vételéről, és annak folyamatos fenntartásáról a szerződés teljesítésének
ideje alatt. A
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdés
alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 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 nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. §
(2) bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani.
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító feladásától visszafelé számított 5
évben (60
hónapban) befejezett összesen legalább 300 négyzetméter hasznos alapterületű épület építése és/vagy
felújítása és/vagy bővítése tárgyú építési
beruházásra vonatkozó referenciával/referenciákkal, továbbá ha a teljesítés nem az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadásátvétel időpontjára a vizsgált
időszakban került sor.
Az M1. referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
AK épület alatt érti: jellemzően 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, illetve tárolás céljából.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-É” kategóriájú
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felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklet VI. felelős műszaki
vezetés 1. rész 2. sor D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 2. E)
pontjában meghatározott
szakmai gyakorlati idővel-, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú
felelős műszaki vezetői
(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
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:
Jótállás: ajánlattevőnek minimum 36 hónap, maximum 48 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállás értékelési
szempont, a vállalt jótállás
- mint többlet jótállás - időtartama az ajánlatok értékelésének szempontja.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján,
a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 5%-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a
szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 3%-a.
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy késedelme
esetén kötbért fizet.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő
minden naptári nap után, az ÁFA
nélkül számított szerződéses érték (nettó Vállalkozói díj) 0,2 %-a, legfeljebb azonban összesen az ÁFA
nélkül számított teljes
szerződéses érték 20%-a.
Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes AT érdekkörébe tartozó okból, illetve a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a kötbérmaximum elérését követően, ha
AK teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, AK jogosult a Szerződést egyoldalúan megszüntetni. Ebben az
esetben nyertes AT meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a Szerződés
nettó ellenértékének 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előteljesítés lehetséges.
Tartalékkeret nincs.
A beszerzés az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a VEKOP-6.1.1-21-2021-0021 azonosítószámú projekt terhére,
utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra.
A támogatás intenzitása: 100 %.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.
A szerződés tárgyát képező feladat, az engedélyköteles tevékenység tekintetében, a 2007. évi CXXVII. tv.
(ÁFA tv.) 142. §-a alapján
fordított adózás alá eső tevékenység, erre tekintettel igazolt rész-teljesítés(ek) alapján kerülhet sor a
számla(ák) benyújtására. Az
ÁFA összege a szolgáltatás nyújtása napján hatályos jogszabály szerinti mérték alapján kerül
megállapításra.
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A benyújtott számla(ák) ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6), (8) bekezdésének, és a Ptk.
6:130. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelően kerül kiegyenlítésre, az előlegre irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § a is. Amennyiben
Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetések a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § ának megfelelően történnek
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően.
Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű
előleget biztosít. Az előleg
elszámolása az 1-2. rész-teljesítés alapján benyújtásra kerülő számlá(k)ban történik arányosan.
a. ) Az előlegbekérőt a szerződés aláírását követően nyújthatja be Vállalkozó, melynek összegét
Megrendelő az előlegbekérő
átvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlít ki. Vállalkozó az előlegbekérő összegének
bankszámláján történő jóváírásakor
állítja ki az előlegszámlát. Előlegbekérő kibocsájtását és befogadását alátámasztó dokumentum: Felek által
aláírt szerződés.
b.) Az 1.sz. rész-teljesítés alapján az – áfa nélküli vállalkozói díj 35%-ának megfelelő összegű – számla (ák)
benyújtásának feltétele
a munka Műszaki ellenőr által igazolt 35%-át elérő műszaki készültség elérése, valamint azt követően a
Megrendelő által kiadott
teljesítésigazolás.
c.) A 2.sz. rész-teljesítés alapján az – áfa nélküli vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegű – számla (ák)
benyújtásának feltétele
a munka Műszaki ellenőr által igazolt 50%-át elérő műszaki készültség elérése, valamint azt követően a
Megrendelő által kiadott
teljesítésigazolás.
d.) A 3.sz. rész-teljesítés alapján az – áfa nélküli vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegű – számla (ák)
benyújtásának feltétele
a munka Műszaki ellenőr által igazolt 75%-át elérő műszaki készültség elérése, valamint azt követően a
Megrendelő által kiadott
teljesítésigazolás.
e.) A fennmaradó összegről szóló végszámla benyújtására a Műszaki ellenőr által igazolt a teljes műszaki
tartalom és
szerződésszerű – hiba és hiánymentes – teljesítését követően kerülhet sor. A végszámla benyújtásának
feltétele az épület
rendeltetésszerű használatra alkalmassága, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, az épületre
vonatkozó átadási
dokumentáció átadása, valamint azt követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.
A rész-számlák teljesítésébe, azaz a műszaki készültségbe beleszámítható a birtokba adási jegyzőkönyvvel
vagy tárolási nyilatkozattal
Megrendelő részére átadott termékek anyagára, amelyek megfelelnek a tervdokumentáció kiírásának,
rendelkeznek gyártói
dokumentációval, megfelelőségi igazolássokkal és a Megrendelő Műszaki Ellenőre általi ellenjegyzéssel.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
-322/2015. (X.30.) az építési beruházások,
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, és a
közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli azt.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) II.2.13) További információ folytatása:
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 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 1. értékelési szempont
esetében (ajánlati ár) a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, 2. és 3. értékelési
szempont esetében a legmagasabb értéket.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot tette és
ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
2.) Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak
teljesítéséig legalább
150.000.000 HUF/év, valamint 50.000.000 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) bekezdés alapján. A biztosítást a szerződés hatálya alatt érvényben kell tartani.
3.) VI.3.2) ajánlati biztosíték ponthoz: Az ajánlati biztosíték teljesíthető Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett
11784009-15731096 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással. Az ajánlati
biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel is
teljesíthető. Kedvezményezettjeként Fót Város Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként „VEKOP Boglárka bölcsőde” jogcímet
kell feltüntetni, és az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60. napig (24:00 óráig) kell
érvényesnek lennie.
Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat,
amely közvetlenül az ajánlati biztosíték érvényesítésének alapjául szolgál, elektronikus okiratként feleljen
meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása módjáról az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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(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: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rend. 15. § (1)-(3)
bekezdései.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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: AK nyertes
ajánlattevőtől megköveteli a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a
szerződéskötés napján érvényes,
építőipari kivitelezés (magasépítés) érvényességi területre vonatkozó ISO 45001:2015 vagy azzal
egyenértékű egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló dokumentum csatolását,
vagy azzal
egyénértékű, a fenti szabvány által előírtaknak megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszer biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek leírását. AK kiköti, hogy a nevezett tanúsítvány csatolásának elmaradása,
vagy azzal egyenértékű intézkedés bemutatásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15731096
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek Fót Város Önkormányzata fenti fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
amelyet ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (az ajánlattételi
határidő lejártáig) kell ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A
rendelkezésre bocsátást igazoló dokumentumot az ajánlat részeként az
EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlati kötöttség beálltáig.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
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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. ajánlati ár: fordított arányosítás; 2. jótállás: egyenes arányosítás; 3. szakember többlet gyakorlati idő:
egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és EKR-en történő
benyújtásához az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
4. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát vagy a
2006. évi V.
törvény 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, a meghatalmazást és a
meghatalmazott jogszabály szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
5.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő
adott eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni
kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.
6. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés, a Kbt.41/A. § (4) bekezdés és a
Kbt. 41/A. § (5)
bekezdés alapján vizsgálja.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés, a Kbt. 66. § (2) bekezdés, Kbt. 66. § (6) bekezdés, és a
Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) és Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében nemleges
tartalmú nyilatkozatot
is.
8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a
Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot (EKR űrlap). A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1) bekezdés alapján az EKRben biztosított
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űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlatban benyújtani.
9. Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti kikötések: Ajánlatkérő a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el:
Igen. Ajánlatkérő
az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján az ajánlatok
értékelését
követően végzi el: Igen.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő egy alkalommal 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.
11. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket az EKR-ben a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint írásban
értesíti az eljárás
eredményéről.
12. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései és 69. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazására.
14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban,
megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2) bek.).
15. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
16. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási-, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átláthatósági-, valamint
adatvédelmi és a felelősségbiztosítás biztosításáról szóló nyilatkozatot kell tennie.
17. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1), III.1.2), III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X.
30.) Korm.
rend. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
18. Az eljárás során a kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott
„Kommunikáció” felületen. Az
EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re küld értesítést.
19. Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles
megkötni, azzal,hogy a
szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés
megküldése napját
követő tíz napos időtartam lejártáig.
20. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva,
cégszerűen aláírt pdf
formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is.
21. Az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és nem
szerkeszthető .pdf; .
zip; .rar és az árazott költségvetés tekintetében szerkeszthető excel formátum.
22.Eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt (00388)
23. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell
elkészíteni és benyújtani.
24. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési
dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
25. Nyertes ajánlattevő köteles heti részletezettségű műszaki- és pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt a
szerződéskötésig
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ajánlatkérő részére benyújtani. Az Ajánlatkérő által is elfogadott végleges ütemterv a szerződés melléklete.
26. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Ideje: 2022. szeptember hónap 28. napja (szerda) 09:00 órától. Helyszín:
2151 Fót, Boglárka út, Bölcsőde. A helyszíni bejárás során kérdések nem tehetők fel, azokat kizárólag a Kbt. 56. §ban
foglaltaknak megfelelően kiegészítő tájékoztatás keretében kérhetnek az ajánlattevők.
27. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az
irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19976/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: Felhívás VI.3.9) pont 24. alpont (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

688

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/EKR001316032022/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
x Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Védőműtárgy építése Lánchíd pesti hídfőben
Hivatkozási szám: EKR001316032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szerződés, melynek tárgya a DN 1200 Sentab főnyomó vezeték pesti alsó rakpartra történő áthelyezésének
a Lánchíd pesti hídfőjén keresztüli átvezetése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a 307/2015. Kr. 4. § (3) bek. alapján megvizsgálta a
beszerzés tárgyának jellegét és a részajánlattétel biztosítását nem találta indokoltnak, az alábbi indokokra
tekintettel: A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel
arra, hogy a védőcsővek hídfőben történő elhelyezése műszakilag egy egységet képez. Gazdaságilag
észszerű - a közpénzek hatékony és felelős felhasználást is szem előtt tartva-, ha egy gazdasági társaság
végzi el a tárgyi feladatot, mivel - jellege, összetettsége, előírt műszaki paraméterei, időszükséglete
alapján ezzel csökken a többszöri felvonulással járó többletköltség. A komplex feladat összhangjának
megteremtését biztosítja az, ha egy gazdasági társaság végzi a munkaterületi koordinálást, így biztosítva a
költséghatékony teljesítést. A munkarészek jellegük és összetettségük miatt műszakilag is összefonódnak,
azok egymásra épülnek. Az egyes építési munkafázisok és feladatok szorosan egymásra épülnek, a
teljesítés minőségének és szakszerűségének szempontját figyelembe véve egy gazdasági társaság által
végzett, koordinált megvalósítástól várható az Ajánlatkérő számára a legoptimálisabb feladat ellátása.
Ezen célkitűzés elérését a felújítási munkák részekre bontása nagymértékben veszélyeztetné egyrészt az
elkülönülten tevékenykedő vállalkozók határidők betartásáért fennálló elkülönült felelőssége, másrészt az
elkülönült vállalkozók munkájának rendkívül szoros egymásra épültsége miatt. Továbbá a híd-műtárgy,
mint rendkívül szűkös munkaterület nem teszi lehetővé az elkülönült vállalkozók egymás melletti
tevékenység végzését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Védőműtárgy építése Lánchíd pesti hídfőben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest,V. kerület Széchenyi Lánchíd pesti hídfő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat a DN 1200 Sentab főnyomó vezeték pesti alsó rakpartra történő áthelyezésének II. szakaszának
a Lánchíd pesti hídfőjén keresztüli átvezetése a pillér teljes szélességében 38 fm hosszban, 242,5 cm
átmérőjű vágat formájában. A Pesti alsó rakparton a DN1200 mm-es gömbgrafitos öntöttvas (göv.) anyagú
ivóvíz nyomócső hídfőn keresztül történő átvezetése kettős védőcsőben szükséges. A feladat ennek a két
védőcsőnek az elkészítése. A hídfőben szükséges kapcsolódó járulékos munkákat AK végzi el.
A hídfő alapját keresztező védőcsövet észak – dél irányban 0,5‰ lejtéssel kell megépíteni. Az átvezetett
csőszakasz egyenes, sem függőleges, sem vízszintes iránytörések nincsenek rajta. A külső védőcsövet 240
cm külméretű, 20 cm falvastagságú, előre gyártott vasbeton sajtolható csőelemekből kell megépíteni.
A vasbeton védőcső csőtető szintje a hídfő északi oldalán 100.77, a déli oldalán 100.75 mBf. A vasbeton
védőcsőbe acél görgős távtartók segítségével egy Ø1720x14,2 mm méretű acél védőcsövet kell beépíteni.
A belső bevonattal ellátott hosszvarratos acél védőcsövet 6db 6 m-es és 1db 5,6 m-es szálban, az első és
utolsó csőszálak végén felhegesztett karimával és terv szerinti csonkokkal AK telephelyén (Bp, 1044 Váci út
102.) biztosítja. Az AK által biztosított anyagok helyszínre szállítása nyertes AT feladata. A varratok helyszíni
bevonatolása AK feladata. A vasbeton cső és az acél védőcső közötti 14 cm vastagságú gyűrűs teret
C30/37-XA2-XC2-16-F5 betonnal ki kell injektálni. A hídfőben ily módon egy 35,4 cm vastag, körgyűrű
alakú szendvicsszerkezetű védőcső készül a haszoncső számára.
A 40,0 m hosszú külső védőcső 200 cm belméretű, 20 cm falvastagságú, 250 cm hosszú, előregyártott
SW°R200HS_250/20_7-7/10 jelű vb. sajtolható csőelemekből kell megépíteni. A csövek külső és belső
7 cm menetemelkedésű, Ø10 mm átmérőjű vasalással (7-7/10) gyárilag kell elkészíttetnie nyertes
ajánlattevőnek. A beépített csöveknek acélhüvely és vasbeton csővég közötti vízzáró gumigyűrűs,
szögelfordulást biztosító kapcsolattal kell rendelkeznie.
Beépítés után a két csővég kapcsolatát műgyanta kikenéssel kell merevvé és teljesen vízzáróvá tenni. A
beépítésre kerülő sajtolható vb. csövek kenőcsöveinek darabszámát a nyertes ajánlattevőnek úgy kell
meghatároznia, hogy az a mikrotunneling sajtolást és a sajtolást követően a védőcső teljes hosszában a
palást mentén szükséges végleges kiinjektálást is biztosítsa.
A mikrotunneling technológiával beépítésre kerülő csöveket és az előttük lévő fúrópajzsot az
indítóaknából hidraulikus sajtolással kell előre tolni. A kiszoruló talaj kiszállítása hidraulikus úton
folyamatosan, az előretolt új vezetéken keresztül kell, hogy történjen. A fúrópajzs a külső tértől vízzáróan
elzárt belső munkateret biztosít, a homlokon fejtett anyag zagyosított állagban kerül kiszállításra. A
fúrópajzs előrehaladásával fokozatosan szükséges utána tolni az alagútba a vízzáró kapcsolatokkal
rendelkező, előregyártott vb. elemekből álló védőcsövet.
A szendvicsszerkezetű védőcső megépítéséhez a tervben szereplő 2 db sajtoló akna megépítését,
valamint a közműkiváltásokat AK végzi el. A sajtoló akna beton aljzatának, a zsomp kialakítása, a beton
háttám ki és belépő falainak kialakítása az nyertes ajánlattevő feladata. Az elkészült szendvicsszerkezetű
védőcsőbe a haszoncsövet AK fogja behúzni.
A nyertes ajánlattevő utolsó feladata a védőcső elkészítése, majd azt átadja AK számára a haszoncső
behúzásához. A haszoncső és védőcső között nem szükséges injektálás.
AK a haszoncső befűzését a védőműtárgy megépítését követően annak műszaki átadását követően
elvégzi.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

691

Amennyiben közterület foglalási díj megfizetésére lesz szükség, az AK feladata és költsége. Közút nem
közlekedés célú igénybevételi díjjal nem kell kalkulálni.
A munkavégzéshez szükséges elektromos energiaellátást aggregátorral kell biztosítani, mely nyertes
ajánlattevő feladata.
Nyertes AT feladata saját munkarészére és gépeire vonatkozó az egyedi árvízvédelmi terv elkészítése,
a Fővárosi Csatornázási Művekkel, valamint a KDV Vízügyi Igazgatósággal jóvá kell hagyatnia, továbbá
feladata a terv alapján szükséges minimális előkészítési tevékenységek ellátása. A szélsőségesen magas
vízállás előfordulására felkészülve a hídfő átsajtoláshoz Furat lezárási és akna elárasztási technológiai
tervet kell készíteni és Ajánlatkérővel jóvá hagyatni. Továbbá AT-nek meg kell szervezni a Duna vízállás
folyamatos figyelését és a vízállás előrejelzés követését (VIZIG honlap vagy szakfelügyelet), és ezek építési
naplóban történő rögzítését.
A műszaki dokumentáció részét képező tervek a megvalósításhoz szükséges, AK valamint a nyertes AT
által végzendő valamennyi feladatra kiterjednek, tekintettel arra, hogy a tervek fizikai megbontása nem
megoldható, azokat a fentiek szerint kell az AT-knek az ajánlat összeállítása során figyelembe venni.
A szolgalmi jog földhivatali bejegyeztetése, a monitoring és riasztórendszer kiépítése, valamint a
kivitelezés utáni tereprendezés AK feladata.
Opció: Amennyiben a Duna vízállása eléri az árvízvédelmi havária tervben szereplő vízszintet, akkor
nyertes ATnek el kell végezni az árvízvédelmi havária terv 5. és 6. fejezetében leírt feladatokat is.
Munkakezdés tervezett időpontja: 2023. február 1.
A feladatleírásban jelölt konkrét anyagok/termékek megnevezése az anyagok/termékek jellegének,
minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kijelentést kell érteni.
Karakterhiány miatt folytatás a III.1.1) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónap) 20
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési építmények szakterületen jártas szakember
alkalmasság körében előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 5
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt mélyépítési műtárgyak szakterületen jártas szakember
alkalmasság körében előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár mindösszesen / 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: 50
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
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta
meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő tekintettel arra, hogy AK folyamatos
munkavégzést vár el a forgalom minél rövidebb idejű korlátozása érdekében. A kivitelezés tervezett
kezdési időpontját a KD 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: K.1. AK előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet AT, AV és alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b),
c), h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt),
akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a KD-ban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
II.2.4. folytatása:
Az értékelés szempontja: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
kiválasztása.
AK az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli:
Értékelési részszempontok:
1. Ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül) – Súlyszám: 70
2. Többlet jótállási idő vállalása (hónap) (min. 0 hónap, maximum 60 hónap) Súlyszám: 20
Kötelező jótállási idő (érvényességi feltétel): a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanaptól számított 60 hónap. AK a 60 hónapot meghaladó többlet-jótállás vállalását értékeli ezen
részszempont keretében. A megajánlást a kötelező jótállási időn felüli többlethónapok megadásával
kell megtenni. 0 hónapot tartalmazó megajánlás nem érvénytelen, ebben az esetben a szerződésben az
AK által előírt 60 hónap kerül rögzítésre és a pontkiosztás során az értékelési ponthatár alsó határával
(0) azonos pontot kap ezen részszempontra vonatkozó megajánlásra az érintett AT. A 60 hónap feletti
megajánlás szintén nem eredményez érvénytelenséget, a pontkiosztás során AK a 60 hónapot meghaladó
megajánlásra az értékelési ponthatár felső határával (15) azonos pontot ad, a szerződésben azonban
a tényleges megajánlás kerül rögzítésre, valamint az értékelés során az arányosítás képletét AK úgy
alkalmazza, hogy az Alegjobb érték helyébe az AK által meghatározott legkedvezőbb mértéket helyettesíti
be, azaz nem az ezt meghaladó megajánlás értékét. A megajánlást egész hónapban kell megadni.
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3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési építmények szakterületen jártas szakember
alkalmasság körében előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata
(egész hónap(ok)ban megadva, min. 0, max. 36 hónap) – Súlyszám: 5
4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt mélyépítési műtárgyak szakterületen jártas szakember
alkalmasság körében előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap(ok)ban
megadva, min. 0, max. 36 hónap) – Súlyszám: 5
A 3. és 4. részszempont keretében AK a műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményét jelentő
szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalat időtartalmát értékeli. A megajánlásokat
a vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményét jelentő szakmai tapasztalat
időtartamán felüli többletévek megadásával kell megtenni. 0 hónapot tartalmazó megajánlás nem okoz
érvénytelenséget, azonban ebben az esetben a pontkiosztás során az értékelési ponthatár alsó határával
(0) azonos pontot kap az érintett részszempontra vonatkozó megajánlásra az érintett AT.
A 3. és 4. részszempontok tekintetében AK felhívja a figyelmet arra, hogy a felolvasólap kitöltése nem
jelenti az ajánlat megtételét, a szakemberek megnevezése és a vonatkozó részszempontokra tett
megajánlást alátámasztó szakmai önéletrajzának a többlet szakmai tapasztalat időtartalmát is bemutató
részének cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatban az ajánlat részeként történő benyújtása az ajánlat
érvényességének feltétele, meg nem nevezett szakember esetén nincsen ajánlat és a hiánypótlás a Kbt. 71.
§ (8)-(9) bek.-ei alapján korlátozott, illetve kizárt (lsd. D.339/15/2017.).
Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok
közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2., 3. és 4.
részszempont: egyenes arányosítás, a KD-ben részletezettek szerint.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: K.Ig.1. AT (közös ajánlattétel esetén minden AT különkülön) a Kbt. 114/A. §-ának (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint köteles
nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint Kbt. 62. § -a (1)
bekezdésének k) pontja kb) alpontját a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. §-a i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bek. h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott
határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az AT 17. § (1) bek. szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell
a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását (321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (1a) bek.).
K.Ig.2. Az AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni, azaz Ajánlattevő
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban írt kizáró okok. A tárgyi nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlat alapján az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9),
(11) , és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.
VI.3.9.) folytatása:
13. folytatása: Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve
általános-, és szolgáltatói felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik,
ebben az esetben azonban a biztosítás hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is
(„együttbiztosítotti” záradék), azaz a közös ajánlattevők minden tagjának együttbiztosítottként kell
szerepelnie a biztosítás(ok)ban. A munkáltatói felelősségbiztosítással közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell rendelkeznie.
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14. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe
köteles bevonni legalább 1-1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős
műszaki vezetőt, akik szerepelnek az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti
feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (1 fő MV-KÉ és 1 fő MV-M).
Ezen szakemberekkel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK
felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakemberek
kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a
megnevezett szakemberek szerepelnek. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberekkel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy
nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakemberek rendelkezésre állását.
AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig
nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését.
15. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kr. 29/A. §-a értelmében a nyertes AT a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
16. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
17. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban
nem szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy
alkalommal rendel el hiánypótlást.
18. AK jelen eljárásban jelen eljárás során - a Kbt. 114. § (6a) bek.-ben rögzített lehetőséggel élve - nem
vizsgálja az aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan vállalásokat.
19. Nyertes ajánlatevőnek a a szerződés aláírásától számított 8 naptári napon belül be kell nyújtania
napi időtartamra bontott ütemtervét, melyen jelölni szükséges az egyes munkafázisok megnevezését
és időigényét összhangban a teljesítés időtartamával, valamint a műszaki dokumentáció részét képező
FŐMTERV Zrt 26-ARV-2-I-001-V01 (Árvízvédelem, havária terv) számú terv 6. pontja szerint szükséges
furat lezárási és akna elárasztási technológiai tervet. A tervek Ajánlatkérő részéről történő jóváhagyása a
munkakezdés feltétele.
20. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 321/2015. (X.30.) Kr., a 322/2015. (X.30.) Kr. és a
307/2015.(X.27.) Kr. az irányadóak.
21. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a
felhívás rendelkezései az irányadóak.
22. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k) neve és lajstromszáma:
Dr. Horváth Péter Attila (00264) és Höcher Krisztina (00757)
23. AK jelen közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően EKR000911982022 számon előzetes piaci
konzultációt folytatott le.
24. A tervek terjedelmi okokból nem csatolhatóak EKR-bn, melyre tekintettel AK azokat az alábbiak
szerint bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére: a kozbeszerzes@vizmuvek.hu e-mail
címen jelezzék igényüket a dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban, megadva azt az
e-mail címet, ahová az elérési útvonal hivatkozását AK megküldheti. AK felhívja az érdeklődő gazdasági
szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok eléréséhez Microsoft account szükséges. Amennyiben a
gazdasági szereplő nem rendelkezik Microsoft accounttal, az alábbi linken ingyenesen létrehozhatja azt
(OneDrive Basic 5 GB): https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/onedrive/compare-onedriveplans?activetab=tab:primaryr1
25. Az árazatlan költségvetés minden sorát ki kell tölteni. A sorok nem törölhetők, nem vonhatók
össze, nem egészíthetők ki, minden munkát ott kell beárazni, ahol AK azt kérte. Nullás megajánlás
nem fogadható el, csak ha ténylegesen nem merül fel anyag- vagy munkadíj. Amennyiben AT-nek a
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költségvetéssel kapcsolatban bármilyen észrevétele, javaslata van, azt kiegészítő tájékoztatás kérés
keretében kell jeleznie AK felé.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és
a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Építési Kr.) a 21. § (1) bek. alapján az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában AK előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n (HU) letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét. AT-nek nyilatkozni szükséges az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő(k) Étv. szerinti kamarai nyilvántartási számáról és a nyilvántartást
vezető kamara megnevezéséről. Amennyiben a nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben
a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére
nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával
szükséges igazolni.
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 alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények
tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AT-nek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. § hivatkozása alapján a 22. § (3) bek. szerint igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának
a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 8 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés
tárgyában (alagút építés mikrotunnelinges technikával minimum 2méteres [2000 mm] átmérőben)
teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű
referenciamunka ismertetése. A referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
&#61656; a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
&#61656; a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
&#61656; kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
&#61656; a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);
&#61656; a referencia tárgyának (a megvalósított építési beruházás) ismertetése (valamennyi olyan
információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének
megállapíthatóságához szükséges);
&#61656; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban);
&#61656; a teljesítés helye
&#61656; a referenciaként bemutatott építési beruházás mennyisége (hossz és átmérő megadásával);
&#61656; utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
A referenciaigazolást a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa
meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai -
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nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt,
szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos
személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, a referenciaigazolással együtt benyújtandó
igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a
képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli építési beruházásokról
is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a
beszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen
tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján csatolnia kell:
1. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó AT-i nyilatkozatot.
Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott szakembert melyik szervezet (AT vagy adott esetben
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg.
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a
szakemberrel kapcsolatban előírt végzettség és szakmai gyakorlat meglétét.
3. Az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum(ok)
egyszerű másolatát.
4. Az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetében rendelkezésre fog állni a szerződés teljesítése során.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember bemutatása
az ajánlatban.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései, a Kbt. 140.§ (9) bekezdései
továbbá a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.
Az alk. igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a
Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy
kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások
rendelkezésre állását.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű
másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. Az előírt alkalmassági
követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg. Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges
követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái
(a referenciamennyiségként előírt hossz tekintetében) összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet
a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára. A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése
esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben összesen legalább 1 db, legalább 20 fm
mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás (alagút építés mikrotunnelinges technikával
minimum 2 méteres [2000 mm] átmérővel) megvalósítását igazoló, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciamunkával.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a KÉ-ben megjelent felhívás VI.4) pontjában
rögzített időpont az irányadó.
M.2. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül,
ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább:
a) 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a
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jogosultság megszerzéséhez szükséges és a hivatkozott jogszabályban előírt végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel; valamint
b) 1 fő 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy
a jogosultság megszerzéséhez szükséges és a hivatkozott jogszabályban előírt végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz az M.2./a) és b) alkalmassági követelmény 1 fő,
minden előírásnak megfelelő szakemberrel is teljesíthető.
Nem magyarországi honosságú szakember esetében az említett jogosultsággal egyenértékű jogosultság,
vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati
követelményeknek való megfelelés a követelmény.
A bemutatott szakember jogosultságát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (Magyar Mérnöki
Kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is, ezért önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a
jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a
nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dok.
benyújtása szükséges. Nem magyarországi honosságú szakembernek az előírtakkal való egyenértékűséget
is dokumentumokkal kell alátámasztani.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosíték, valamint teljesítési
biztosíték KD-ban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték
lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla(k) benyújtására. AT a számlát köteles
az AK által kért részletezéssel kiállítani.
AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm.
rend. 30-32/A. §-aiban, illetve - amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó - a Ptk.
6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást
(30 naptári napos fizetési határidővel).
AK a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a
kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka,
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az
ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás
alá esik, ha az Ajánlattevő adóalanyiságára vonatkozó alábbi feltételek is fennállnak. Amennyiben az
Ajánlattevő belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót
nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az Ajánlatkérőt terheli, melyre való hivatkozást a
számlán is fel kell tüntetni.
Előleg:
A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján az AK a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított –
teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az
előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb a munkaterület
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átadását követő 5 napon belül az AK részére történő átadása/megküldése. Amennyiben a Vállalkozó
előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével
csökkentendő.
Részszámlázás:
Az AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában
foglaltak szerint jogosult 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására, a KD-ban részletezettek szerint.
Tartalékkeret:
AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a szerződés
szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít a KD részét képező
szerződés-tervezetben foglalt felhasználási feltételeknek megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá
tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra,
amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a
nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses
ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) A nyertes AT köteles elektronikus építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015.
(X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet.
2.) AK felhívja az AT-k figyelmét arra, a jelen építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti
és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és
Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így a szerződés
teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató
Rendszer (Üvegkapu) alkalmazására.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/20 (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: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar
esetén – 16. § rendelkezései az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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: 3000000
A befizetés helye: Kbt. 54.§ (2) előírásai szerint
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10401000-50526680-56751006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint
kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek igazolnia kell, hogy a biztosítékot
az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az
átutalási bizonylatot másolatban, .pdf formátumban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a
Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös
AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) és helye: 11:00 óra, Bp. V. Széchenyi Lánchíd pesti hídfő
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:
0-15
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Részletek a KD 16. pontjában
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. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
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ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság
FB-felelősségbiztosítás
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR
rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi
(https://ujvilag.gov.hu/).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési
dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja
a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb
megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció
kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65.
§ (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is
szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel
esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az
előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan
kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9. A III.1.3) M.1. és M.2. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)
pontját.
11. Kiegészítő tájékoztatás: AK a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű idő alatt az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 3. munkanapot érti.
12. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes,
postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen lehetőség és az így
benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
13. AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. §-a szerint előírja, hogy a nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződés
hatálybalépéséig köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás (C.A.R./E.A.R.)
tartalmú, annak II. fejezete tekintetében káreseményenként legalább 100.000.000- HUF és időszakonként (évente)
legalább 500.000.000- HUF kártérítési limittel rendelkező FB-i szerződést kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek
szerint kiterjeszteni, valamint a fedezetigazolást bemutatni. Előbb részletezett C.A.R./E.A.R. fedezet kiváltható a
jelen közbeszerzés tárgyára érvényes általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely esetén a kártérítési
limit káreseményenként legalább 100.000.000- HUF és időszakonként (évente) legalább 500.000.000,- HUF.
A biztosításnak ki kell terjednie:
&#61656; a szerződésen kívül okozott károkra,
&#61656; harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
&#61656; kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, továbbá
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&#61656; közös ajánlattétel esetén – amennyiben a konzorciumi tagok nem önállóan rendelkeznek C.A.R./E.A.R.
vagy általános és szolgáltatói FB-sal – a közös ajánlattevők minden tagjának, mint együttbiztosítottnak szükséges
szerepelnie a biztosítás(ok)ban.
Fentieken túl AK előírja, hogy nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződés hatálybalépéséig rendelkezzen
üzemi baleset FB-sal is (munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve építőipari tevékenységre, akár kombinált
felelősségbiztosítás részeként).
Nyertes AT-nek a biztosítások kapcsán, a kötvényeken kívül szükséges a fedezetigazolásokat (díjfizetési
igazolásokat) átadnia AK részére, amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a
kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés
időtartama alatt köteles a benyújtott fedezetigazolásokon szereplő díjrendezettség vége előtt újabb
fedezetigazolásokat bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a
díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való
visszalépésnek tekinti. A felelősségbiztosítás megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítás tárgyi kivitelezési
munkára történő kiterjesztéséről az AT-knek ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak
minden esetben tartalmaznia kell az előírt értékhatárokat.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1.) pont "Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]" rovatában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

703

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (20260/2022)
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: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18543391209
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mónika
Telefon: +36 52589110
E-mail: toth.monika@hortobagy.eu
Fax: +36 52369108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hortobagy.eu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001408212022/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/EKR001408212022/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: Természetvédelem, génmegőrzés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vetőmag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001408212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

705

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03111000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére vetőmagvak beszerzése 4 részben:
1. rész - Konvencionális vetőmag – őszi rozs
Mennyiség: 8.600 kg
2. rész - Konvencionális vetőmag – őszi tritikálé
Mennyiség: 24.500 kg
3. rész – BIO vetőmag – őszi rozs
Mennyiség: 8.600 kg
4. rész – BIO vetőmag – őszi tritikálé
Mennyiség: 24.500 kg
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:
Konvencionális vetőmag – őszi rozs
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03111000-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, 0664/9 hrsz. (Ohati takarmány szárító – régi magtár)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére vetőmagvak beszerzése.
GMO mentes, fémzárolt, csávázatlan, a fajtához kapcsolódó fajtaleírásnak megfelelő minőségi jellemzőket
mutató, szaporítóanyag.
A szaporítóanyag minőségi paramétereinek meg kell felelnie a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben foglaltaknak.
Mennyiség:
Őszi Rozs: 8.600 kg
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a vetőmag szállítása is. Ajánlatkérő a kiszereléssel
kapcsolatban megkötést nem támaszt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/kg) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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.2.1) Elnevezés:
Konvencionális vetőmag – őszi tritikálé
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03111000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, 0664/9 hrsz. (Ohati takarmány szárító – régi magtár)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére vetőmagvak beszerzése.
GMO mentes, fémzárolt, csávázatlan, a fajtához kapcsolódó fajtaleírásnak megfelelő minőségi jellemzőket
mutató, szaporítóanyag.
A szaporítóanyag minőségi paramétereinek meg kell felelnie a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben foglaltaknak.
Mennyiség:
Őszi Tritikálé: 24.500 kg
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a vetőmag szállítása is. Ajánlatkérő a kiszereléssel
kapcsolatban megkötést nem támaszt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/kg) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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.2.1) Elnevezés:
BIO vetőmag – őszi rozs
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03111000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, 0664/9 hrsz. (Ohati takarmány szárító – régi magtár)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére vetőmagvak beszerzése.
GMO mentes, fémzárolt, csávázatlan, a fajtához kapcsolódó fajtaleírásnak megfelelő minőségi jellemzőket
mutató, szaporítóanyag.
A szaporítóanyag minőségi paramétereinek meg kell felelnie a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben foglaltaknak.
A vetőmagvaknak ökológiai termesztésből származó, biogazdálkodásban felhasználható
szaporítóanyagoknak kell lenniük.
Mennyiség:
Őszi Rozs: 8.600 kg
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a vetőmag szállítása is. Ajánlatkérő a kiszereléssel
kapcsolatban megkötést nem támaszt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/kg) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
BIO vetőmag – őszi tritikálé
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

709

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03111000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, 0664/9 hrsz. (Ohati takarmány szárító – régi magtár)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére vetőmagvak beszerzése.
GMO mentes, fémzárolt, csávázatlan, a fajtához kapcsolódó fajtaleírásnak megfelelő minőségi jellemzőket
mutató, szaporítóanyag.
A szaporítóanyag minőségi paramétereinek meg kell felelnie a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben foglaltaknak.
A vetőmagvaknak ökológiai termesztésből származó, biogazdálkodásban felhasználható
szaporítóanyagoknak kell lenniük.
Mennyiség:
Őszi Tritikálé: 24.500 kg
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a vetőmag szállítása is. Ajánlatkérő a kiszereléssel
kapcsolatban megkötést nem támaszt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/kg) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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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
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok
fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A §-ra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy 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 benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre
bocsátó) szervezetet/személyt.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a 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:
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1.
Valamennyi rész esetében
Ajánlattevő mutassa be a 321/2015.(X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett és – figyelemmel 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a)
bek. a) pontjára – legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb árubeszerzéseinek
ismertetésével, 321/2015. (X.30.) Kr. 23.§-ában írt módon.
Ajánlatkérő előírja, hogy a referencia nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- az információt nyújtó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím);
- a szállítás tárgyát, mennyiségét (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban]
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Valamennyi rész esetében
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három
évben (36 hónapban) összesen legalább 2000 kg mennyiségű vetőmag szállítását magában foglaló
szerződésszeren teljesített referenciával.
Az előírt követelmény több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett
szolgáltatásokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a. A
szállító 30 naptári napot meghaladó késedelme esetén az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést
felmondani. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a – általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj 30 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítés esetén alkalmazandó késedelmi kötbér mértéke: Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen
felelősségi körébe eső okból hibásan teljesíti, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a
hibás teljesítéssel érintett szerződéses nettó ellenértékének 1%-a/ naptári nap, max 30%.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés nyertes ajánlattevő felelősségi körébe eső meghiúsulása esetén nyertes
ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének
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30%-a. A meghiúsulási kötbér alapja jelen szerződés értékéből a meghiúsulásig ki nem fizetett rész nettó
értéke.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a
szerződésszegésért.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő sem előleget, sem foglalót nem biztosít. A nyertes ajánlattevő megrendelésenként, az
adott megrendelés alapján teljesített szállítások után nyújthat be számlát. A számlák kifizetése a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő
(megrendelő) által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
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
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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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az
ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
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Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az
EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő
ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatok felbontása:
Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja:
Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései, illetve szükség
esetén a 424/2017. Korm. r.16. § (2)-(3) bekezdés szerint jár el.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (EKR űrlap)
6. EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu/tamogatas/
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró
személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági
szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű
magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös
ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők
képviseletére meghatalmazni.
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A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti eredménytelenségi okot.
13. A 3 – 4. részben ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott vetőmag BIO minősítését igazoló tanúsítványt.
14. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolniuk kell nyilatkozatot az Európai Unió Tanácsának (EU) az ukrajnai
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet
módosításáról szóló 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) által előírt Oroszországhoz köthető szankciókról, tilalmi
rendelkezésekről. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések esetén TILOS bármely közbeszerzési szerződés
odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása.
Kérjük a tilalmi rendelkezésekkel kapcsolatos nyilatkozat benyújtását.
15. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (19800/2022)
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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky 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
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/EKR001367872022/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/EKR001367872022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
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:
Gépjármű bérlet és flottakezelés -2022
Hivatkozási szám: EKR001367872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

718

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás
beszerzése 4 éves időtartamra
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): Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az Ajánlatkérő dolgozói
számára gépjárművek használatát biztosító rendszer, melyben a közbeszerzés tárgyának részekre bontása
az érintett gépjárművek egységes kezelését megbonthatná és a szolgáltatás igénybevételét aránytalanul
bonyolultabbá tehetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gépjármű bérlet és flottakezelés - 2022
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:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás
beszerzése 4 éves időtartamra.
Szolgáltatott gépjárművek: 3 db közép kategóriás személygépjármű (2 db kombi és egy szedán)
A gépjárműveknek újaknak kell lenniük. Újnak minősülnek a gépjárművek, ha azok 2022-ben kerültek
forgalomba helyezésre és max. 1.000 km futásteljesítménnyel rendelkezhetnek.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 90 naptári nap – max. 15
naptári nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó 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: 48 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
Az ajánlatok értékelése során a Megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 90 naptári nap – max.
15 naptári nap) értékelési szempont esetében Ajánlatkérőnek a legrövidebb szállítási határidő a kedvező.
A II.2.5) ponthoz tartozó minimum tartalmi elemként meghatározott szállítási időtartamnál hosszabb
időtartam megajánlása érvénytelenné teszi az ajánlatot. A maximális tartalmi elemként meghatározott
szállítási időtartamnál rövidebb időtartam megajánlása nem teszi érvénytelenné az ajánlatot, de a
maximálisként megjelölt szállítási időtartamhoz képest többlet pontszámot nem kap.
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Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint legjobb ár-érték arány értékelési
módszerrel történik.
1. Minőségi kritérium szerinti részszempont: relatív értékelés, fordított arányosítással.
2. Ár kritérium szerinti részszempont: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont. Részletek a Közbeszerzési Dokumentációban
(Útmutatóban).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2)
bekezdésében, valamint 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Az ajánlattevőnek ajánlatában a) – a b) pontban foglalt
kivétellel – egyszerű (elektronikus űrlap kitöltésével megteendő) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 17. § (1) bek.), valamint b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
2. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés,
valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
3. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő az ajánlatában (a megfelelő elektronikus űrlapok kitöltésével) nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok
(Rendelet 17. § (2) bek.).
4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő annak igazolására, hogy nem áll kizáró ok hatálya alatt – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel (Rendelet 17. § (1) bek.).
5. A Rendelet 12. §-ára figyelemmel azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők a
Rendelet 28. §-ában meghatározott hivatalos, illetve a Rendelet 36. §-ában meghatározott kamarai
jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem
esik valamely kizáró ok hatálya alá, a megfelelőség igazolható a fenti igazolások helyett a) a gazdasági
szereplő által arra vonatkozóan tett nyilatkozattal, hogy a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos/kamarai jegyzékén szerepel, vagy b) a gazdasági szereplő részére a Közbeszerzési Hatóság,
illetve gazdasági vagy szakmai kamara által a minősített ajánlattevők jegyzéken szereplés tényéről
kiállított igazolás benyújtásával, vagy c) 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 igazolás benyújtásával. Az ajánlatkérő – a Rendelet 31. § (2)
bekezdésére figyelemmel – felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő nyújt be olyan igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől - ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket
is – származik, az igazolás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés az a), c)-g), l) és n) pontja, valamint 63. § (1)
bekezdése tekintetében vélelmezi a gazdasági szereplő megfelelőségét, feltéve, hogy a listára történő
felvételhez az előírt kizáró oknak megfelelést igazolnia kellett.
6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok az 5. pontban rögzített kivétellel - kizárólag az elektronikus űrlapon tehetők meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt 3
(három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (az ajánlati felhívás II.2.4) pontja
szerinti gépjármű bérlet és flottakezelés) szerinti tevékenység nyújtásából elért nettó árbevételéről, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]
A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.
65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják
azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan
a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha
P1. nem rendelkezik az elmúlt 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés
tárgya (gépjármű bérlet és flottakezelés) szerinti tevékenység nyújtásából származó min. nettó 10.000.000
HUF árbevétellel.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát
M1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti (az ajánlati felhívás II.2.4. pont szerinti gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatást tartalmazó )
szállítások ismertetésével ([321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pont és 23. §],
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a referenciát a) saját
nyilatkozatával, vagy b) a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolja (a továbbiakban:
referenciaigazolás).
A R. 21. § (1a) bekezdésének a) pontjára figyelemmel referenciaként nem fogadható el olyan szállítás,
amelynek teljesítése az ajánlati felhívás feladásától számított hat évnél korábban kezdődött.
A referencia szerződés részteljesítéseként nyújtott szállítással is igazolható. Ha az ajánlattevő közös
ajánlattevőként, illetve alvállalkozóként nyújtott szállítással kívánja a műszaki és szakmai alkalmasságát
igazolni, az alkalmasság bírálatánál a teljesítésnek kizárólag a referenciát bemutató gazdasági szereplőnek
betudható (azaz a gazdasági szereplő által maga teljesített, illetve az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók által nyújtott) része vehető figyelembe. Ha az ajánlattevő a referenciát az ajánlattételkor még
hatályos szerződéssel igazolja, az alkalmasság megítélése során a teljesítésnek kizárólag az ajánlati felhívás
feladásáig teljesített és pénzügyileg teljes körűen rendezett (kifizetett) részei vehetők figyelembe. Nem
vehető figyelembe referenciaként az a teljesítés/teljesítésrész, amely tekintetében kifizetés teljesítésére
kizárólag előlegfizetés vagy részszámlázás alapján került sor.
Ha a referenciaigazolásban szerepeltetett szállítás a tárgyi közbeszerzés tárgyától különböző építési
beruházást, áruszállítást, vagy szolgáltatásnyújtást is tartalmaz, az alkalmasság megítélése során kizárólag
a közbeszerzés tárgya szerinti szállítás vehető figyelembe.
A referenciára vonatkozóan a dokumentáció részét képező Útmutató, illetve a referencianyilatkozat
megnevezésű elektronikus űrlap kitöltési útmutatója további előírásokat tartalmaz. Az Útmutatóban,
illetve kitöltési útmutatóban foglaltakat úgy kell kezelni, mintha az az ajánlati felhívásban szerepeltek
volna.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő
amennyiben
M1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben legalább 1 éves
időtartamra vonatkozó a közbeszerzés tárgya (az ajánlati felhívás II.2.4) pontja szerinti gépjármű bérlet
és flottakezelés)i tevékenység nyújtására vonatkozó olyan referenciával, mely legalább 2 db gépjárműre
kiterjed,
Amennyiben az ajánlattevő a referenciakövetelménynek több szerződéssel felel meg, valamennyi
referenciaként bemutatott szolgáltatásnak legalább 6 hónapon át nyújtottnak kell lennie.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint is megfelelhetnek. Ezzel összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az érintett gazdasági szereplők
figyelmét a Kbt. 65. § (9), (11) és (12) bekezdésében foglaltakra és előírja, hogy az ajánlathoz csatolni kell
olyan, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 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 fenti
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 Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Az ajánlatkérő a R. 30. § (4) bekezdésében, valamint 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzésben megállapított műszaki és szakmai
alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők hivatalos, illetve kamarai jegyzékébe történő
felvételhez – a R. 28. § (3) bekezdése, valamint a 37. § (3) bekezdése alapján – meghatározott minősítési
szempontoknál szigorúbbak.
Az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés a fentieken túl igazolható a
Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is. Az ajánlatkérő – a Rendelet 31. § (2) bekezdésére figyelemmel
– felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő nyújt be olyan igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől - ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik, az
ajánlatkérő az igazolás alapján vélelmezi a gazdasági szereplő műszaki és szakmai alkalmasságát, feltéve,
hogy az ajánlattevőnek (gazdasági szereplőnek) az elismert ajánlattevők hivatalos listájára történő
felvételhez az 1. pontban előírt alkalmassági követelményekkel azonos, vagy annál szigorúbb alkalmassági
követelményeket kellett igazolnia.
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. Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződésben tételesen meghatározott tényállások megvalósulása
esetére elállási, illetve felmondási jogot létesít, továbbá késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási
kötbért alkalmaz.
Kötbér:
Késedelmi: olyan okból, amelyért felelős, a) Bérbeadó a gépjárművek leszállítását vagy a flottakezelési
szolgáltatás nyújtását késedelmesen teljesíti. Mértéke: az érintett gépjármű havi bérleti és flottakezelési
szolgáltatás nettó díjának 10%-a/nap, max. az érintett gépjármű két havi bérleti és flottakezelési
szolgáltatás nettó díja. b) Bérbeadó egyéb szerződéses kötelezettségét késedelmesen teljesíti. Mértéke
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az érintett gépjármű havi bérleti és flottakezelési szolgáltatás nettó díjának 2%-a/nap, max az érintett
gépjármű havi bérleti és flottakezelési szolgáltatás nettó díja.
Meghiúsulási: olyan okból, amelyért a Bérbeadó felelős, a szerződés felmondásra kerül. Mértéke: a
meghiúsulással érintett gépjármű(vek)re jutó 4 havi bérleti és flottakezelési szolgáltatás nettó díjának
összege.
Hibás teljesítési: a Bérbeadó a gépjárművek leszállítása és a flottakezelési szolgáltatás nyújtása során a
szerződés minőségi követelményeit megsérti. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi
bérleti és flottakezelési szolgáltatás nettó díjának 10%-a alkalmanként.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Ajánlattevő az ellenszolgáltatást naptári hónaponként - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 58. §-a szerint - utólag számlázhatja ki. A számla kiállítására, benyújtására és befogadására
vonatkozó részletes előírásokat, valamint a teljesítéssel történő elszámolás és teljesítésigazolás rendjét a
szerződéstervezet tartalmazza.
2. Ajánlatkérő a kifizetéseket a vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzési szerződésnek megfelelően
kiállított számla keltétől számított 30 napon belül átutalással, magyar forintban (HUF) belül fizeti meg.
3. Fizetési késedelem esetén a nyertes ajánlattevő a) a késedelmes összegre vetítve a késedelem
minden napjára a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot, továbbá b) a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény előírásai szerinti esetekben, feltételekkel és mértékben
behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni az ajánlatkérővel szemben.
4. A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
5. A kifizetések további feltételeit a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
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: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus
úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Helye: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus úton,
az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.)
Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2026. I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, legjobb ár-érték arány értékelési módszerrel történik.1.
Minőségi kritérium és 2. ár kritérium részszempont: relatív értékelés, fordított arányosítással
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 ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem biztosít.
2. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok és az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint lehetőséggel élve az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Erre tekintettel ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb
és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a) nem hoz közbenső döntést arról, hogy a bírálatot mely ajánlattevők
vonatkozásában végzi el, s valamely ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége, illetve annak megalapozott
gyanúja esetén a bírálatot közbenső döntés nélkül terjeszti ki az értékelés szerint következő legkedvezőbb
egy vagy több ajánlattevőre b) a bírálatba be nem vont ajánlatok tekintetében az ajánlatkérő semmilyen
bírálati cselekményt nem végez, c) az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés V. szakaszát csak a nyertes és
- amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben meg akarja nevezni - a második legkedvezőbb ajánlatot tett
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ajánlattevő vonatkozásában tölti ki, a többi ajánlattevőt a VI. szakasz „További információk” alpontjában tünteti
fel.
4. A benyújtandó dokumentumokat, valamint a benyújtandó dokumentumokra vonatkozó - adott esetben
az ajánlati felhívást kiegészítő - ajánlatkérői előírásokat a dokumentáció részét képező Útmutató az ajánlat
elkészítéséhez című dokumentum (a továbbiakban: útmutató) tartalmazza. Az ajánlattevőknek az ajánlati
felhívásban, a vonatkozó jogszabályokban és az útmutatóban szereplő előírásoknak együttesen kell
megfelelniük, az útmutató nem ismétli meg minden elemében az ajánlati felhívásban rögzített, a benyújtandó
dokumentumokkal összefüggő előírásokat.
5. Az ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.
7. Az ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésére az ajánlattétel
napján fennálló társadalmi-gazdasági-politikai viszonyokra figyelemmel tesznek ajánlatot. Az ajánlatkérő erre
figyelemmel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kapcsán előre láthatónak minősül minden olyan
körülmény, ami az adott helyzetben általában elvárható tájékozottsággal rendelkező jó szakember gondosságával
előre látható lett volna.
8. Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66 § (6) bekezdése (a közbeszerzésnek azon részének
megjelölése, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat); a Kbt. 66. § (2) bekezdése (ajánlati
vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan); a Kbt. 65. § (7) bekezdése (szervezet vagy személy kapacitására támaszkodás) és a Kbt. 67. § (4)
bekezdése (nyilatkozat, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint ha az adott
közbeszerzési eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót) szerint, EKR
űrlap kitöltésével. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz
csatolni.
10. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként be kell nyújtania a megajánlott termékek gyártmány, típus
és kivitel, felszereltség szerinti műszaki leírását legalább a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírásában
meghatározott adattartalommal és részletezettséggel, amelyből a Műszaki leírásban előírt valamennyi műszaki
követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő a megajánlott termékek
megfelelését ellenőrzi, de egyenértékű gyártmányra, típusra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
11) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján – átlátható szervezetnek
minősüljön, erre vonatkozóan Ajánlattevőnek az Ajánlatban előzetesen nyilatkoznia kell.
12) Ajánlattevő nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá tartozó
személy vagy szervezet.
13) Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vehet
igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító
szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés
a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.
14) Ajánlattevőnek a 12) és 13) pont szerinti tilalom betartásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
15) A beszerzés alapján megkötendő szerződés tervezett időtartama a szerződés tárgya, a választott szerződéses
konstrukció, a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek, valamint a nyertes ajánlattevők szükséges befektetésének
összege figyelembevételével, a közpénzek hatékony elköltésének szem előtt tartásával került meghatározásra.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Nemzeti Bank (20133/2022)
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: Kovácsné Hudák Szilvia Erika
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001340772022/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/EKR001340772022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Nagysebességű internet 2023 (KBF/524/2022)
Hivatkozási szám: EKR001340772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72411000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nagy sebességű, magas rendelkezésre állású, redundáns bérelt vonali internet szolgáltatás nyújtása az
MNB két, illetve opciós tétel lehívása esetén három telephelyére (Budapest, XII. ker. Krisztina krt. 6-8.
számú ingatlan - 1. szintjén lévő informatikai géptermébe és Budapest, XXIII. ker. Európa utca 1. Logisztikai
Központ) két, belföldi és nemzetközi csatlakozás szempontjából fizikailag is független elérési útvonalú,
magas rendelkezésre
állású (havi 99,9%), nagy sebességű Internet szolgáltatás nyújtása.
Az internetes kapcsolaton egy minimum10 Gbps kapacitású, szolgáltatói hálózatba integrált, BGP
redirection alapú DDOS védelemi rendszert kell biztosítania.
Opcionális tétel a nagysebességű internet szolgáltatás nyújtása az V. ker. Budapest, Szabadság tér 8-9.
szám alatt található irodaházban.
A nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata az Internet szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenység,
így az MNB helyszínein történő implementálás is, úgy, hogy a jelenlegi szolgáltatás zavartalan működését
az esetleges szolgáltató váltás nem befolyásolja és a jelenlegi szolgáltatóval minden átkérést, átterhelést,
hirdetést, szolgáltatás átadást elintéz, lebonyolít.
Mennyiség:
Fix tétel: Nagysebességű Internet (Krisztina krt. 6-8., és Logisztikai Központ; [2 Gbps]) (24 hó)
Opcionális tétel: Nagysebességű Internet (Szabadság tér 8-9.; [2 Gbps]) (max. 12 hó)
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, a szolgáltatás megbontása gazdasági, műszaki, minőségi szempontból észszerűtlen,
negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményire.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nagysebességű internet 2023 (KBF/524/2022)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72411000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.; 1239 Budapest, Európa u. 1.; 1054
Budapest, Szabadság tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagy sebességű, magas rendelkezésre állású, redundáns bérelt vonali internet szolgáltatás nyújtása az
MNB két, illetve opciós tétel lehívása esetén három telephelyére (Budapest, XII. ker. Krisztina krt. 6-8.
számú ingatlan - 1. szintjén lévő informatikai géptermébe és Budapest, XXIII. ker. Európa utca 1. Logisztikai
Központ) két, belföldi és nemzetközi csatlakozás szempontjából fizikailag is független elérési útvonalú,
magas rendelkezésre
állású (havi 99,9%), nagy sebességű Internet szolgáltatás nyújtása.
Az internetes kapcsolaton egy minimum10 Gbps kapacitású, szolgáltatói hálózatba integrált, BGP
redirection alapú DDOS védelemi rendszert kell biztosítania.
Opcionális tétel a nagysebességű internet szolgáltatás nyújtása az V. ker. Budapest, Szabadság tér 8-9.
szám alatt található irodaházban.
A nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata az Internet szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenység,
így az MNB helyszínein történő implementálás is, úgy, hogy a jelenlegi szolgáltatás zavartalan működését
az esetleges szolgáltató váltás nem befolyásolja és a jelenlegi szolgáltatóval minden átkérést, átterhelést,
hirdetést, szolgáltatás átadást elintéz, lebonyolít.
Fix tétel: Nagysebességű Internet (Krisztina krt. 6-8., és Logisztikai Központ; [2 Gbps]) (24 hó)
Opcionális tétel: Nagysebességű Internet (Szabadság tér 8-9.; [2 Gbps]) (max. 12 hó)
(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 (Ft) ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális tétel a nagysebességű internet szolgáltatás nyújtása az V. ker. Budapest,
Szabadság tér 8-9. szám alatt található irodaházban. [2 Gbps] (max. 12 hó). Szolgáltatási időszak opció
esetében: 2023. január 1. - 2024. december 31.
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: Az Ajánlatkérő a beszerzési igényét pontosan és konkrétan meghatározta a
Követelményspecifikációban. Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a Követelményspecifikációban
részletesen meghatározott szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálják és ez biztosítja a közbeszerzési
alapelvek érvényesülését. Erre tekintettel a jelen eljárásban a bírálati szempont a legalacsonyabb ár.
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 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) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) a Kbt. 114/A. § (1) és (4) bekezdése, illetőleg 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 17. § (1) bekezdése alapján 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) alpontjába a R. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a R. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok. Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, a nyilatkozatot adott esetben
nemleges tartalommal is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További kiegészítő információ a Dokumentációban található.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésével összhangban
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésével
összhangban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek alkalmasságát a Kbt. 114/A. § (1) és (4)
bekezdéseire tekintettel az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolnia:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

733

M1. A R. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, akiket ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe, az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására
alkalmas részletezettségű, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási
nyilatkozata, valamint a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét alátámasztó dokumentumok
másolata.
A szakmai tapasztalat meglétét a szakmai önéletrajzban év/hónap részletezettséggel kell ismertetni,
a szakmai tapasztalatba a kezdő és befejező hónap beleszámít. Az időben egymást átfedő gyakorlati
időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembevételre a szakmai
tapasztalat megállapításánál.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A szerződés teljesítésére alkalmas AT, ha
M1. Be tud mutatni legalább 3 fő, a teljesítésben részt vevő szakembert, aki felsőfokú végzettséggel
(egyetemi vagy főiskolai) és legalább 4 éves, legalább 10 Gbps kapacitású, szolgáltatói hálózatba
integrált, BGP redirection alapú DDOS védelemi rendszer üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, minőségi kötbér és meghiúsulási kötbér a
szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Kifizetés a számla kézhezvételétől
számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részletesen
a Dokumentációban megadott szerződéstervezet szerint. Irányadó: Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdései,
Ptk.6:130.§ (1), (2) bekezdései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéssel kapcsolatos feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/11/02 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A
bontásra a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bekezdéseiben foglaltak
irányadók. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később
kezdi meg [Kr. 15. § (2) bekezdés]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül,
díjmentesen elektronikusan elérhetők az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők számára a következő címen:
https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR001340772022)
2. Ajánlatok benyújtása: elektronikus úton a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend.-nek megfelelően az EKR-en keresztül a
fent hivatkozott eljárási számon.
3. A kapcsolattartásra ez EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.
4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
6. Ajánlattevő ajánlatához csatolja:
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, adott esetben nemleges tartalommal is.
7. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljes időtartama alatt
káreseményenként legalább nettó 20 000 000,- Forint összegű, általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással,
amely Megrendelő részére biztosítási fedezetet jelent a Szolgáltató, illetve annak munkavállalója, képviselője,
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alvállalkozója által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkért. A Szolgáltató a jelen pontban
leírt biztosítását a szerződés időbeli hatálya alatt köteles fenntartani egy Magyarországon működési engedéllyel
rendelkező biztosítótársaságnál, amiről ajánlatában nyilatkoznia kell. Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás
meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata vagy egyéb megfelelő dokumentum), melyből
megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti maximális kifizetés
mértéke, vagy a biztosítás megkötésére vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az
ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásáig nem igazolja a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak mindenben megfelelő felelősségbiztosítás meglétét, azt nyertes ajánlattevő
visszalépésének kell tekinteni.
8. A további részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
9. A beszerzési eljárás tárgya és azonosítószáma: Nagysebességű internet 2023-2024 (KBF/524/2022)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mároki Önkormányzat (19950/2022)
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: Mároki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15333973102
Postai cím: Kossuth L. Utca 73.
Város: Márok
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7774
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krizics Zsanett
Telefon: +36 306494083
E-mail: onkormanyzat.marok@gmail.com
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.marok.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/EKR001100442022/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/EKR001100442022/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:
Horgásztó jókarba helyezése
Hivatkozási szám: EKR001100442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

739

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 darab vállalkozási szerződés Horgásztó jókarba helyezésére.
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét a műszaki leírás, a tervek és az árazatlan költségvetési
kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és
érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben
egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
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 műszaki egységet képez. A
beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné,
ezzel együtt a szerződés tárgyát képező feladatok volumene, műszaki komplexitása, egymással való
szerves kapcsolata miatt sem lehet a részekre történő ajánlattételt ésszerű okok mentén biztosítani.
A szerződés tárgyát képező kiviteli munkák támogatáspolitikailag is egy projektet jelentenek,
ezért amennyiben a részajánlattétel biztosított lenne, úgy valamely rész közbeszerzési eljárásának
eredménytelensége esetén a tervezett létesítmény funkciója nem valósulna meg, a támogatási
szerződésben foglalt indikátorok elmaradása komoly anyagi kockázatot jelentene az ajánlatkérő részére.
Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellett az értékelési szempontokra (többlet garanciális vállalások)
adott, részenként eltérő vállalások a fenntartási időszakban nem biztosítanák a teljes szakasz egységes
kezelését. A kiviteli munkák organizációja mind a költségekre, mind a minőségre negatív hatással
volna, amennyiben szakaszokra bontanánk a beszerzést, és adott esetben egyes szakaszokat más-más
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nyertes ajánlattevők valósítanának meg. A felsorolt indokok alapján a részajánlattétel az eljárásban nem
biztosított.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Horgásztó jókarba helyezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45247200-2

Kiegészítő szójegyzék

45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7774 Márok, 114 hrsz;
7774 Márok, 065/1 hrsz;
7774 Márok, 065/2hrsz;
7774 Márok, 068/2 hrsz;
7774 Márok,128 hrsz;
7774 Márok,129/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab vállalkozási szerződés Horgásztó jókarba helyezésére.
Márok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszere nem képes a település területére hulló
csapadékvizek maradéktalan elvezetésére, melynek következtében a település egyes területein gyakran
jelentkeznek kiöntések, helyi vízkárok. A csapadékvizek elsődleges befogadója a Mároki-vízfolyáson
keresztül a település dél-keleti részén elhelyezkedő
völgyzárógátas tó, mely jelentős mértékben feliszapolódott, így a beérkező vízfolyáson jelentős
visszaduzzasztás, és ebből eredő kiöntések fordulnak elő. A tó műtárgyai rossz műszaki állapotban vannak,
nem képesek a funkciójukat ellátni.
Tárgyi beruházás során a tó jókarba helyezése, és a műtárgyak rekonstrukciója, az érvényes vízjogi
üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása kerül megvalósításra.
Főbb munkanemek:
- 230 méter mederkotrás;
- 1db völgyzárógát koronaszintjének megemelése;
- 1 db barátzsilip eredeti állapotára való felújítás;
- 1 db árapasztó műtárgy újraépítése.
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét a műszaki leírás, a tervek és az árazatlan költségvetési
kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és
érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben
egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont:Személyi állomány: M.1.1) alkalmassági körben előírt
szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje
(min. 0 hónap-max. 36 hónap) 10
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2 3. részszempont: Személyi állomány: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai
tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: Az árapasztó műtárgy és a barátzsilip esetén a kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt
jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00042
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért.
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 5 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés
Felek általi aláírásától számított 10 naptári napon belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra 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, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m)
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm.) 17. § (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában
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foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról
szóló 2017. évi LIII. trv. 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 trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása,
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt.
114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság
által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot
kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti, korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet az ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Korm. 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett
Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontjára vonatkozóan az EKR-ben rendelkezésre bocsátott Űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia
Ajánlattevőnek. Az alvállalkozók vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k),
és m) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján
a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az ajánlattételi felhívás feladásának
időpontját 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. AK felhívja a figyelmet
a Kbt. 69. § (11a) bek.-re. Öntisztázás a Kbt. 64.§-ban foglaltak szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal.
Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a
letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági
szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevő az alkalmassági
feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatát
köteles benyújtani. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó
rendszerben (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69.§. szerinti ajánlatkérői felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség
körében - az alábbiak szerint történik:
P.1.) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi
adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az
ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.) A Kbt. 65.
§ (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás
feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgya szerinti (vízimunkák) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el
a 55 000 000,- Ft értéket.
AK vízimunkák alatt az alábbiakat érti:
Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan
kapcsolódó építményrészek építésének munkái, például az alábbiak építése:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és
elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot és
tározót,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69.§. szerinti ajánlatkérői felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség
körében - az alábbiak szerint történik:
M.1: Csatolni kell a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az előírt követelményeknek megfelelő
szakemberről szóló nyilatkozatot,amely tartalmazza ezen személy nevét, képzettségét valamint azt,
hogy a szakember munkaviszony , vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján
kerül a teljesítésbe bevonásra. Csatolni kell továbbá a szakember önéletrajzát (szakember által aláírtan),
amely tartalmazza a releváns gyakorlati időket legalább év és hónap bontásban, továbbá a szakember
nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére fog állni
(szakember által aláírtan), valamint a képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát (a 2. értékelési
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részszempont kapcsán az M.1.1. alkalmassági feltétel tekintetében megajánlott szakember esetén,
amennyiben rendelkezik kamarai regisztrációval a csatolása nem szükséges). A gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a szakmagyakorlás feltétele a magyarországi kamarai
regisztráció, akkor a teljesítésbe bevonni kívánt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkezni fog a szakmagyakorláshoz szükséges kamarai regisztrációval. Amennyiben a szakember
rendelkezik már érvényes kamarai regisztrációval, és az elektronikus adatbázisban ellenőrizhető, akkor az
ajánlatban meg kell adni, a jogosultság megszerzésének első időpontját, az illetékes kamara nevét és az
adatbázis elektronikus elérhetőségét és elérési útvonalát, ahol a szakember regisztrációja ellenőrizhető.
Amennyiben a regisztráció ilyen adatbázisban nem ellenőrizhető, akkor csatolni szükséges az érvényes
nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát.
Ebben az esetben, ha a regisztráció vagy a határozat megfelelően igazolja a felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe való felvétel időpontját (a 2. értékelési részszempont kapcsán az M.1.1. alkalmassági
feltétel tekintetében megajánlott szakember esetén), tehát ezzel az alkalmasság megállapításához
szükséges végzettség és szakmai tapasztalat meglétét, akkor a szakember tekintetében egyértelműen
megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés, így az alkalmasság igazolásához szakmai
gyakorlat igazolása nem szükséges.
Tekintettel arra, hogy AK minőségi értékelési szempontként az alkalmassági követelmények között
előírt szakemberek többlettapasztalatát kívánja értékelni, ezért AK tájékoztatást ad arról, hogy abban
az esetben, ha AT a 2. és a 3. számú értékelési szempontokra megajánlást tesz, akkor a 2. és a 3. számú
értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakemberek
önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés
szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban
benyújtaniuk.
M.2) AT ismertesse a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§(2)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától
visszafelé számított legjelentősebb építési beruházásait, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától
visszafelé számított 5 éven belül esik, és legfeljebb 8 éven belül megkezdett. Csatolandó a Korm. 22.§
(3) bek.szer. igazolás. A referenciaigazolásnak ki kell térnie legalább a teljesítés kezdő és befejező idejére
(legalább év/hónap/nap), helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére (kapcsolattartó neve,
telefonszáma és/vagy e-mail címe), az ép. ber. tárgyára és mennyiségére, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciaigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie az M.2) pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének.Amennyiben
egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az
alkalmasság igazolásaként, amelyet AT konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga
teljesített, figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is. M.2) alkalmassági követelménynek
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek. foglaltaknak megfelelően. AK felhívja a
figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 23. §-ban foglaltakra.
M.3) Csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását. A rendelkezésre állás
igazolása érdekében csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló dokumentumot. A rendelkezésre állás
jogcímét igazoló dokumentum akkor megfelelő, ha az a tulajdonjog fennállását, vagy ennek hiányában a
használat jogcímét igazolja. A rendelkezésre állás így különösen, de nem kizárólagosan bérleti szerződés
vagy előszerződés útján is igazolható.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AT a
Kbt. 65. §-ának (7) bek. szerint is megfelelhet. Ez esetben 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.
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AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bek, valamint a 69. § (11a) bek.-re is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1) Az eljárásban alkalmas
az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel akik közül:
-M.1.1.:1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11. ) Korm. rendelet szerinti
MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/
VI. Felelős műszaki vezetés 3. része, (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek,
Vízgazdálkodási építmények szakterület) 7. sor nyilvántartásba vétel
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
-M.1.2.:1 fő, legalább középfokú végzettségű, építőipari képzettségű építésvezető vagy építésvezetőhelyettes, legalább 3 éves, vízimunkák során szerzett építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember.
Szakirányú gyakorlati időnek AK a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, a Korm.
rendelet 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el. Az M.1.1.) pontban előírt szakembernek a Kormány
rendeletben meghatározott egyetemi végzettség esetén legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség
esetén 60 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt szakterületen. Ajánlatkérő
a Korm.rendelet szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt
foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/
vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt
fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az M.1.2.) pontban előírt szakembernek a kötelezően előírt 36 hónap szakmai tapasztalati
idejének és az a feletti tapasztalati idejének alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt
foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/
vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt
fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe.
A két pozíció ugyanazon szakemberrel nem igazolható.
Az M.1.1) alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember vonatkozásában az előírt
jogosultsággal, végzettséggel, képzettséggel egyenértékű jogosultságot, végzettséget, képzettséget is
elfogad AK.
M.2.): Alkalmas az AT, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő referenciával:
M.1.2. legalább 1 db tó rekonstrukcióra és/vagy építésre vonatkozó munkával, amely tartalmazott
legalább 150 méter mederkotrást és legalább 1 db vízügyi műtárgy rekonstrukciót és/vagy építést.
Vízügyi műtárgy alatt AK pl.: árapasztó műtárgyat, vagy zsilip műtárgyat, vagy gát műtárgyat ért.
Az előírt érték több bemutatott referencia alapján is igazolható. Amennyiben az alkalmassági feltételt
igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek
való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.(5) rendelkezésének figyelembe
vételével és alkalmazásával jár el. Ajánlatkérő csak azokat a referenciákat fogadja el az előírt időszakon
belül teljesítettnek , melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül esik,
és legfeljebb 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi teljesítés osztható, úgy
az M2. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész
befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
5 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M2.
alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M.3) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik 1 db lánctalpas, hosszú gémes (10 méter feletti) forgókotróval.
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
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére
kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződést, illetve a szerződésben meghatározott
kötbérterhes részhatáridőt késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja: az adott szerződésben
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap,
minden késedelmesen eltelt nap után, de max. a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul. A meghiúsulási
kötbér alapja: az adott szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér
mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
3. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a, ha AK nem él szavatossági jogai
érvényesítésével.
4. AK kötbér címen összesen legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megf. kötbért jogosult
érvényesíteni.
5. Jótállás: AK 24 hónap kötelező jótállási kötelezettséget ír elő a végl. és sikeres műsz. átadás napjától, ami
az árapasztó műtárgy és a barátzsilip esetén egyben értékelési részszempont is.
6. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.A fedezet a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00042 azonosítószámú projekt támogatásából (elszám. költs. 100%)
biztosított a támogatói okiratban foglaltak erejéig. Kifizetés pénzneme HUF.
2. Benyújtható számlák: 4 db részszámla 15-25-50-85 % és 1 db végszámla 100 % készültségnél, sikeres
műszaki átadás-átvételt követően.
3. Finansz. mód.: utófinansz.
4. Előleg:a Kbt.135.§ (7)bek. alapján a nettó díj 5 %-a,elszámolása a végszámlából levonással történik.
5. Telj.igazolás: a Kbt.135.§(1)bek. és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 7.§ (2) i) pontja szerint 15
munkanapon belül.
6. Fizetési határidő: A (rész)számla a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.szer. a kézhezvételétől szám.30 naptári napon
belül banki átutalással kerül kifiz.-re.
7. Alvállalk. ig.-bevétele esetén a kifiz. a Kbt.135.§(3) bek. alapján a 322/2015.(X. 30.)Korm.32/A. szerint
történik.
8. Az Áfa fizetése az Áfa tv.(2007.évi CXXVII.trv.)142. §-nak hatálya alá nem tartozik.
9.Von. jogszab.: 2013.évi V.tv.(Ptk.), 2015.évi CXLIII. tv.(Kbt.), 322/2015.(X. 30.)Korm.r., 2016.évi IX.tv.,
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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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: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000.-Ft
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlája
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10024003-00359603-00000031
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az
ajánlati biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges
csatolni. Ajánlatkérő fokozottan felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b)
pontjában foglaltak értelmében amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy a
fentiek szerint előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére, abban az esetben
ajánlata érvénytelen. Továbbá szintén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdésében
foglaltakra: a garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi
esetét pontosan tartalmaznia kell! Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának módjáról.
Lásd még további információk 23. pontja!
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.részsz. esetében fordított arányosítás, 2.-3.-4.részsz. esetében egyenes arányosítás módsz.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A Kbt.77.§(1)bek. alapján az adott ajánlati elem-legkedvezőtlenebb szintje,amelynél
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet,amelyre a minimális pontszámot adja AK:2.,3.és4.részsz:min.0
hónap-ésazon legkedvezőbb szintje,melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám
felső határával azonos számú pontszámot ad AK:2.,3.,részsz:max. 36 hó,4.részsz:max36hó.
2.Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli.
3.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a alapján biztosítja,és felhívja a figyelmet a 71.§(3) és (8)bek.-ben
foglaltakra.AK nem alkalmazza a 71.(6)bek.-t,hiánypótlást korlátozás nélkül elrendel korábban nem szereplő gazdi szereplőt bevonása esetén is.
4.Ha több AT közösen nyújt be ajánlatot,akkor az arról szóló-egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást
tartalmazó [Kbt.35.§ (6)bek.]-megállapodást az ajánlathoz csatolni kell,a közbeszerzési dok.-ban részletezett
tartalommal.
5.AT ajánlatához köteles becsatolni(adott esetben AK felhívására)valamennyi,az ajánlattételi felhívásban és a
közbesz-i dok.-ban meghatározott nyil-ot,igazolást és dok.-t.
6.Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben(tov.: EKR)elektr. űrlapként a nyil.
megtételének nyelvén rendelkezésre áll,a nyil-ot az elektr. űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni.Az EKR-ben továbbított dok.-ra,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyil.-kal szemben támasztott
követelményekre,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyil-ra az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.
7.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
8.Az ajánlatban a Kbt.66.§(2)bek.szerint nyilatkozni kell.
9.Azon alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód,mely a minősített AT-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra:III.1.3.pont szerinti M.1.,
M.2. és P.1.alkalm. követelmények.
10.AK az eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
11.Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya,vagy aláírásmintája a dok.-banrészl. szerint.
12.Nyertes AT köteles−legkésőbb a szerz.köt. időpontjára−összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződést(C.A.R. vagy E.A.R.)kötni vagy meglévő összkockázatú vagyon-és felelősségbizt-i szerz-ét(C.A.R. vagy
E.A.R.)kiterjeszteni legalább:50MFt kárösszeg/biztosítási időszak és legalább 12MFt káresemény mértékéig.AT-nek
az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan.
13. Árazott költségvetés:AT.köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni.Az AT-knek az
árazott költségvetést pdf formátumban cégszerűen aláírva és excel formátumban is be kell nyújtaniuk.Az árazott
költségvetés, a 322/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 24.§(1)bek. szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai
ajánlat részét képezik (árazott költségvetés,szakemberek megnevezése).A szakmai ajánlat részeként benyújtandó
bármely dok. hiánya a Kbt.73.§(1) bek.e)pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét okozza. AK. felhívja az AT-vők
figyelmét,hogy a műszaki leírás részét képező költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók.
14.AK helyszíni bejárást tart.Találk. helysz.:7774 Márok,Kossuth Lajos utca 73. szám előtt, időpontja: 2022. 09. 29.,
09:00 óra.
15.AK konzultációt nem tart,a felhívással,ill. dok-val kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást a Kbt.56.§, és 114.§(6)
bek-nek megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.
16.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.előírásai és a végrehajtási rendeletei
szerint kell eljárni.
17.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dok.valamennyi órában megadott határidő m.o.-i helyi idő szerint
értendő.
18.Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Zoric Ildikó; lajstromszám:00158.
19.Az M.1.1.pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek legkésőbb
szerz. megkötéséig rendelkeznie kell:a 266/2013.(VII.11.)Korm.r. szerinti előírt felelős műszaki vezetői
jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel.A fentiekben rögzítettek
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szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult
aKbt.131.§(4 )bek.alapján eljárni.
20.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§(9)bek.a) pontjára.
21.AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bek-t.
22.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§(9a) bek.-ben foglaltakra, miszerint "ha az ajánlatkérő a 77.§(1)bek. szerint
meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és 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 (9)bek. b)pontja nem alkalmazandó."
23.Az érvényes ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött.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 kiállítottkészfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.A Kbt.41/A.§(2)bek. alapján a garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!Ha az ajánlati biztosítékot az előírt
határidőre nem,vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre,az az ajánlat érvénytelenségéhez
vezet.
24.A Kbt.35.§(5) bek-nek megfelelően a közös AT-nek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
AK az ajánlati biztosítékot a Kbt.54.§(5)bek. szerint fizeti vissza.A nyertes AT– kihirdetése esetén - a második
legkedvezőbb AT esetén az aj.i biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
25.Karakterkorlátok miatt további info.a dok.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20079/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Balázs
Telefon: +36 305996458
E-mail: sandor.balazs@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001088922022/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/EKR001088922022/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:
Alállomási berendezés csere Budapest PTI
Hivatkozási szám: EKR001088922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

753

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51111300-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Alállomási védelmi berendezések cseréje vállalkozási szerződés 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): A 307/2015 (X.27.) kormányrendelet alapján nem szükséges a
részajánlattétel oka kizárásának indokolása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Alállomási berendezés csere a Budapest PTI
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51111300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Biatorbágy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes védelmi és irányítástechnikai rekonstrukció, új relészekrény telepítése, meglévő bontása.
4 db relészekrény bontása, mely tartalmazza a védelmi és irányítástechnikai berendezéseket
Bontandó védelmi berendezések:
• 2 db 120kV-os betáplálási mező védelem
• gyűjtősín védelem
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• 2 db transzformátor alapvédelem
• 2 db transzformátor fedővédelem,
• 2 db leágazási védelem.
Bontandó irányítástechnikai berendezések:
• 2 db kitápláló mező IED,
• 2 db transzformátor IED,
• 1 db közös mezős IED,
A beépítendő védelmi berendezéseknek az alábbiakból kell állnia:
o 2 db 120kV-os betáplálási mező védelem (DTVA-OX),
o Decentralizált gyűjtősín védelem (OGYD központiegység + 4 leágazás),
o 2 db transzformátor alapvédelem (DTD),
o 2 db transzformátor fedővédelem (DTRV),
o 2 db leágazási védelem (DKTVA).
A beépítendő irányítástechnikai berendezésnek az alábbiakból kell állnia:
o 2 db kitápláló mező IED,
o 2 db transzformátor IED,
o 1 db közös mezős IED,
o 1 db fejgép NTP időszerverrel,
o 2 db IEC61850 kompatibilis switch a hozzá tartozó modulokkal.
Helyi adat megjelenítő (munkaállomás + monitor, valamint megjelenítő és kezelő szoftvernek pedig a
MÁV Zrt. FET feltétfüzetének teljes mértékben megfelelő Zeus villamosipari SCADA).
(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 Felelős műszaki vezető az M2 b) alkalmassági feltételben meghatározott
tapasztalat feletti tapasztalata védelem- irányítástechnikai berendezések telepítésében vagy
üzembehelyezésében (0-60 hónap). 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj (nettó) / 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: 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): 99
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a jelenkezők létszámát
nem korlátozza, a jelen pont kizárólag a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A minőségi szempont helyesen a következő: - felelős műszaki vezető az M2 b) alkalmassági feltételben
meghatározott tapasztalat feletti tapasztalata védelem- irányítástechnikai berendezések telepítésében
vagy üzembehelyezésében (0-60 hónap). Jelen bírálati szempontba többlettapasztalatként kizárólag a
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését követő időszak számítható bele
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 62.§ (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott
kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, valamint 64.
§-ára is). A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból
azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a Kbt. 74.
§ (2) bekezdésének a ) pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.
2. § (5) bekezdése].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében a
Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okokról
nyilatkozni köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint azzal, hogy egységes európai közbeszerzési
dokumentum helyett a hivatkozott jogszabályhely szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek 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: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni
kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a meghatározott kizáró okok. Az Ajánlattevő a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles igazolni majd az ajánlatadáskor, vagy az utólagos
igazolásokkal együtt, ezt ajánlattevő eldöntheti. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. 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. Részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez
a kiírásban megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot a részvételre
jelentkezőnek abban az esetben is szükséges a részvételre jelentkezéséhez csatolnia, amennyiben a
közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
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tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód: P1: Részvételre jelentkezőnek a
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek
(EKR-es nyilatkozat), és a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles részvételi jelentkezéséhez
benyújtani, a 114. § (2) bekezdésében írt változtatással. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
Utólagos igazolás: P1: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő
ajánlatához, utólagos igazolásként köteles benyújtani az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló - cégszerűen aláírt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 19. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (alállomási
védelem és irányítástechnikai berendezések telepítése és beüzemelése) nettó 90 millió Ft-os árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása ELŐZETES IGAZOLÁSI MÓD:
- A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,
azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni /
EKR űrlap/.
M1 b) alkalmassági feltétel, az ajánlatban igazolandó: A 321/2015 Korm.rend.21.§ (3) bekezdésének b)
pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatásával kell igazolni az alkalmasságot az
alábbiak szerint:
1. Csatolni kell a szakember megnevezését és bemutatását (képzettsége, szakmai tapasztalata
ismertetését) tartalmazó EKR űrlap nyilatkozatot.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember sajátkezűleg aláírt önéletrajzát. Amennyiben a szakember
rendelkezik az előírt jogosultsággal, szükséges feltüntetni a jogosultság megszerzésének időpontját az
önéletrajzban.
3. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor nem rendelkezik, vagy nem igazolja
azt a KD-ban előírtak szerint, a szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget
illetve végzettséget/tanúsítást/ bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel
munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tekintettel arra, hogy az M1 b) alkalmassági követelményekhez
értékelési szempont is kapcsolódik, ezért az alkalmassági követelmény igazolását már az ajánlatban
szükséges benyújtani.
A szakemberekkel kapcsolatos további előírásokat és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.
- Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 65 . § (6), (7) és (9) bekezdéseire, valamint
a 67. § (3) bekezdésre. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, abban esetben
az ajánlatban meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
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hivatkozásával azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek való megfelelés
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Részvételre jelentkező
arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet
az alkalmassági követelmények igazolására. Csatolni kell a részvételre jelentkezésben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan- szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, a részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a
részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
UTÓLAGOS IGAZOLÁSI MÓD: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti felhívása esetén az
Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek az ajánlathoz
a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az ajánlatában tett
nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat:
• M.1 a) és c) pont szerinti alkalmassági feltétel esetén: A 321/2015 Korm.rend.21.§ (3) bekezdésének b)
pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek – szervezetek- bemutatásával kell igazolni az
alkalmasságot az alábbiak szerint:
1. Csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását (képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését) tartalmazó EKR nyilatkozatot.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzát, mindkét szakember esetében külön-külön a KDban részletezettek szerint.
3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget igazoló
okirat(ok)at, igazolás(ok)at a KD-ban részletezettek szerint. Amennyiben a szakember az előírt
jogosultsággal az ajánlattételkor nem rendelkezik, vagy nem igazolja azt a KD-ban előírtak szerint, a
szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget illetve végzettséget/tanúsítást/
bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel
munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. Az alkalmasság
igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(7) és (9) bekezdése alkalmazandó. Az alkalmasság igazolása során a Kbt.
65. § (6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 67. § (3) bekezdése
alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra,
igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmaz.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
legalább az alábbi szakemberekkel:
a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma 8. pontjában
előírt felelős műszaki tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább a KÉ-VV névjegyzékbe
vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
b) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma 3. rész 5. pontjában
előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VV-R névjegyzékbe
vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
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c) minimum 2 fő villanyszerelő végzettségű szakemberrel, akik mindegyike legalább 3 év szakmai
tapasztalattal rendelkeznek védelem és irányítás-technikai berendezések telepítési gyakorlatában.
Az előírt szakemberek között az átfedés nem megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Tartalékkeretet, előleget az ajánlatkérő nem biztosít. A fizetési feltételeket a Közbeszerzési
Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződéses feltételként
előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az
ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. és a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően
történik, az eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 27/A. § -ára is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésére. A szerződés tervezete tartalmaz további
fizetési feltételeket. 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.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
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x Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2022/10/31 (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: 2022/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) kormányrendelet szabályai alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az árszempont esetén: fordított arányosítás, a minőségi szempont esetén: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (1) bek. c) és (2)
bek alapján. 2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.)
Korm. rend). 3) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja
és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell
megtenni. 4) A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a részvételi felhívásban, Közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie
részvételre jelentkezését. 5) A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák. 6) A Kbt. 66.§ (3) bekezdése alapján részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 7) A közbeszerzési
eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. 8) Nyilatkozat szükséges a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) szerint az
alvállalkozókról. A részvételi jelentkezésbe csatolandó dokumentumok teljes listáját a Közbeszerzési dokumentum
tartalmazza. 9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó.
10) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban a végleges ajánlat
benyújtására meghatározott ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap az ajánlati kötöttség. 11) Ajánlatkérő
tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 12)
A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 13) A jelen eljárás
során a mindenkori magyar jog az irányadó. 14) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 30. § (4) bekezdése
szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimum
követelményeket - P1, M1 alkalmassági feltétel tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők
jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés
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teljesítésére való alkalmasságukat. 15) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban nem kíván tárgyalni a szerződést
biztosító mellékkötelezettségek-és a kötbérek típusáról. 16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/25 14:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Neumann János Egyetem (19645/2022)
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: Neumann János Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253103203
Postai cím: Izsáki Út 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Meszter-Mocsai Nóra
Telefon: +36 76501970
E-mail: meszter-mocsai.nora@uni-neumann.hu
Fax: +36 76501979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001351712022/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/EKR001351712022/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:
„Oktatók digitális módszertani képzése”
Hivatkozási szám: EKR001351712022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

764

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Oktatók digitális módszertani képzése”
Megbízási szerződés oktatók digitális módszertani képzésére
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.
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): Sem szakmailag, sem pénzügyileg nem indokolt a részekre
bontás., figyelemmel arra, hogy mindhárom modul az oktatók digitális módszertani képzését szolgálja,
illetve az egyes modulokban résztvevők személyében átfedés lehet.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Oktatók digitális módszertani képzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Neumann János Egyetem, Kecskemét Izsáki út 5. és 10.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Oktatók digitális módszertani képzése”
A képzés célja oktatók felkészítése a digitális oktatás és értékelés módszertana terén, amelynek
eredményeképpen képesek lesznek magas színvonalú, a gyakorlati képzésben, illetve a gyakorlatorientált
tantárgyakhoz kapcsolódóan használható digitális tananyagok, tanulást segítő és a tanulási eredményeket
értékelő anyagok előállítására és azok magas szintű használatára, képesek lesznek továbbá a hallgatókat a
digitális tanulás folyamán támogatni.
Elvégzendő feladat: a témakör átfogó megtervezése, programkörnyezet kialakítása; illetve a témakörben
elért eredmények és tapasztalatok összefoglalása, továbbfejlődési ajánlások kidolgozása.
Főbb paraméterei:
1. programelem: Digitális tananyagkészítéshez alkalmazható szoftverekhez kapcsolódó felkészítő
műhelymunkák oktatók, oktatási segédszemélyzet számára
A program szerkezete: 4 x 0,5 nap interaktív műhelymunka + 0,5 napos programzáró plenáris esemény
(lásd 4. programelemnél)
A program célcsoportja: 15 fő vegyesen: oktatók és oktatást segítő nem-oktató dolgozók
A program gyakorisága: 4 alkalommal a projekt futamideje alatt
Elvégzendő feladat: a program előkészítése, megvalósítása, utómunkálatok elvégzése
2. programelem: A távoktatásban, digitális oktatásban alkalmazandó/alkalmazható tanítási és értékelési
módszerek (pl. tesztek, vizsgáztatás) alkalmazására felkészítő műhelymunkák oktatók, oktatási
segédszemélyzet számára
A program szerkezete: 4 x 0,5 nap interaktív műhelymunka + 0,5 napos programzáró plenáris esemény
(lásd 4. programelemnél)
A program célcsoportja: 15 fő vegyesen: oktatók és oktatást segítő nem-oktató dolgozók
A program gyakorisága: 4 alkalommal a projekt futamideje alatt
Elvégzendő feladat: a program előkészítése, megvalósítása, utómunkálatok elvégzése
3. programelem: Prezentációs készségek fejlesztése, innovatív prezentálási megoldások alkalmazására
felkészítő műhelymunkák oktatók, oktatási segédszemélyzet számára
A program szerkezete: 4 x 0,5 nap interaktív műhelymunka + 0,5 napos programzáró plenáris esemény
(lásd 4. programelemnél)
A program célcsoportja: 15 fő vegyesen: oktatók és oktatást segítő nem-oktató dolgozók
A program gyakorisága: 4 alkalommal a projekt futamideje alatt
Elvégzendő feladat: a program előkészítése, megvalósítása, utómunkálatok elvégzése.
4. programelem: Az egyes, párhuzamosan megvalósuló programelemek végén közös, a témakörben elért
eredményeket bemutató, a megszerzett tapasztalatokat megosztó plenáris műhelymunka a résztvevő
oktatók, oktatási segédszemélyzet számára
A program szerkezete: 1 x 0,5 nap interaktív műhelymunka
A program célcsoportja: 45 fő vegyesen, az 1-3. programelemek résztvevői
A program gyakorisága: 4 alkalommal a projekt futamideje alatt; az egyes programelemalkalmak
megvalósulását követően
Elvégzendő feladat: a program előkészítése, megvalósítása, utómunkálatok elvégzése.
(Ajánlatkérő 0,5 nap alatt 4 tanítási órát ért, azaz 4x45 percet.)
A képzés végén kiadott dokumentum: igazolás a képzés elvégzéséről
Az oktatás helyszínét Ajánlatkérő biztosítja: Neumann János Egyetem – 6000 Kecskemét Izsáki út 5. és 10.
szám.
A műhelyfoglalkozások helyszínét biztosító helyiségeket és azok technikai felszereltségét (laptop,
projektor, flipchart stb.) Ajánlatkérő biztosítja.
A résztvevők kiválasztása, helyszínre utazása és a kapcsolódó catering, illetve szükség esetén szállás
biztosítása Ajánlatkérő feladata.
Az oktatási tananyag, valamint az oktatás személyi (pl. oktatók) biztosítása az ajánlattevő feladata. Az
ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, beleértve
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a helyszínre utazás költségeit, a programok lebonyolításának dologi költségeit, továbbá a szakértők,
fejlesztő szakemberek és asszisztenciájuk munkadíját is.
A szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha Ajánlattevő az oktatási tananyagot a résztvevők
rendelkezésére bocsátotta, az oktatást megtartotta és a 45 fő résztvevő részére részvételi igazolást állít ki.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás M/2 pontja szerinti szakembernek az alkalmassági követelményben
előírtakon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 2 db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-2.1.2-21-2022-00039
II.2.13) További információ
Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához:
Nyertes ajánlattevőnek a képzést a szerződéskötést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2022. október
30-ig meg kell kezdenie.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- Ha az ajánlattevő 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 tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja
nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról
- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles
benyújtani a kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire,
mely 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 egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdése szerinti tilalomról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
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Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
6 év (6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését (legalább a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, teljesítés és ideje
(kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A fentiekben kifejtettek igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szakaszában foglaltak alapján
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy 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. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
M/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a végzettségét vagy képzettségét
igazoló bizonyítvány/ok másolatát. (A szakmai tapasztalatot: az egyes képzések feltüntetésével, azok
kezdő és befejező időpontjával (év, hó), a közbeszerzési dokumentumokban megadott önéletrajzminta
szerint kell megadni.)
Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlattevő csatolja a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló bizonyítvány/ok másolatát.
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.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 6 évben (6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett)
a felsőoktatásban legalább 2 db különböző tematikájú, több alkalmat (az alkalom alatt műhelymunkát
és/vagy képzési alkalmat értve) tartalmazó képzésfejlesztési és/vagy tantárgyfejlesztési és/vagy
tananyagfejlesztési szolgáltatás és/vagy oktatásmódszertan területén lefolytatott képzésre és/vagy
képzési programelemre és/vagy továbbképzésre vonatkozó szolgáltatás szerződésszerűen teljesített
referenciájával.
Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 23. §-ban foglaltakra.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 db, több alkalmat (az alkalom alatt műhelymunkát
és/vagy képzési alkalmat értve) magában foglaló oktatásmódszertan területén lefolytatott képzés és/vagy
képzési programelem és/vagy továbbképzés megtartásában szerzett szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette.
Késedelmi kötbér:
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. Amennyiben a késedelmi
kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel
érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy
érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, a teljes nettó szerződéses összeg 1
%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési
kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést
felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő – a Ptk. 6:186.
§ (1) bekezdésének megfelelően – meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 20%-a.
Ajánlatkérő a kötbérek esetében „nap” alatt naptári napot ért.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Ajánlattevő kettő részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban meghatározottak
szerint:
1. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 30%-os
mértékénél a nettó megbízási díj 30%-a + ÁFA,
2. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 60%-os
mértékénél a nettó vállalkozói díj 30%-a + ÁFA,
Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 40 %-a + ÁFA összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlán fel kell tüntetni: a közbeszerzés tárgyát.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (RRF-2.1.2-21-2022-00039).
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az RRF-2.1.2-21-2022-00039 azonosítószámú projektből kerül
finanszírozásra. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt elszámolható
összköltségének 100%-a.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 256/2021 (V.18.) Kormányrendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A Kbt. 27/A. § alapján 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 szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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:
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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: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében
az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (1b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott
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ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet
benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre
elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni, figyelemmel a Kbt. 41/B § (2) bekezdésére. Az
EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő
aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az
erre a célra létrehozott blokkokban. 2.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra
vonatkozóan támasztott követelmények a Kbt. 41/A. §-a az irányadó.3.EKRr 11. § (2)-(3) bek.4.Az ajánlatnak
a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4)
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bekezdése szerinti adatokat. ATnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni
(EKRr 11. § (1) bekezdés).5.ATnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania a
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat.6.ATnek és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:1.
az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját; 2. 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.7.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell az
ajánlattevőnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni
kell az AT erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.(EKR).8.AK tájékoztatja az ATket, hogy tényleges tulajdonos
a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján.9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap). 10.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát
a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. §
(7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően az 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. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra: AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek
adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette!11.Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a)
bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. AK felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.12.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében
foglaltakat13.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.15.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása
kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bekezdés). AT az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet.16.AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás III.1.3.) pontjában foglalt műszaki-szakmai alkalmasság
feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva. 17. Ajánlattevő köteles nyilatkozatot
benyújtani az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. FAKSZ: dr. Simon Krisztián, lajstromszám:
01065/EKR karakterkorlát miatt további információk a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nyírbátori Református Egyházközség (20257/2022)
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: Nyírbátori Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: 19858155115
Postai cím: Egyház Utca 1 4032
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazakas Ferenc
Telefon: +36 42281749
E-mail: nyirbator@reformatus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbator.reformatus.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/EKR001335332022/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/EKR001335332022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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:
Báthory A. Ref. Ált. Isk. felújítása - udvar
Hivatkozási szám: EKR001335332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

777

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola teljeskörű felújítása” című projekt keretében az
udvar kertépítészeti rendezése a műszaki tervdokumentáció szerint.
Részletesen a II.2.4) pontban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó
beruházás komplex egész egységet alkot, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve ellehetetlenítené
a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását,
határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több
gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és
ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési
anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy
munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös
munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását
eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén
a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy
különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott
esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet
biztosítani.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Báthory A. Ref. Ált. Isk. felújítása - udvar
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. hrsz.: 2650/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola teljeskörű felújítása” című projekt keretében az
udvar kertépítészeti rendezése a műszaki tervdokumentáció szerint.
Bontások: Beton burkolatok bontása alépítménnyel 1908 m2
Aszfalt útburkolat bontása alépítménnyel 32 m2
Beton járólap bontása alépítménnyel 40 m2
Térkő burkolatok bontása alépítménnyel 35 m2
Elemes műanyag burkolatok bontása alépítménnyel 905 m2
Eséscsillapító homok bontása 20 m2
Díszkert bontása 18 m2
Támfal bontása 23 m
Kiemelt szegély bontása 68 m
Lábazatos kerítés és drótfonatos kerítés bontása kapukkal 137 m
Feltételesen bontandó lábazatos kerítés bontása 65 m
Pálya kerítés bontása 128 m
Labdafogó háló bontása 45 m
Kandeláberek bontása 4 db
Játszóeszközök bontása 6 db
Berendezések bontása 18 db
Gyepnyesés (min. 4 cm) és/vagy alkalmatlan fedőréteg eltávolítása (min. 20-30 cm) 2000 m2
Bozót- és cserjeirtás 100 m2
Kialakítandó 40*20 m méretű szabványos, többfunkciós, műanyag burkolatú sportpálya, körben 1-1 mes kifutóval, táblás labdafogó kerítésrendszerrel. A sportpálya körül egysávos, (belső íven mérve 168,5 m
hosszú) öntött műanyag burkolatú futópálya, mely az északi oldalon a zsibongóudvar mentén kétsávosra
szélesedik. Az északi oldal dupla sávja 60 m-es síkfutásra
méretezett 5 m-es starthellyel és 10 m-es kifutással.
Utak, burkolatok, szegélyek alépítményi munkái:
1. Munkaárok 1918 m3
2. Munkaárokból kikerülő (elszállítandó fejtett föld) 1818 m3
3. Simító hengerlés 4428 m2
4. Tükörkészítés 4428 m2
5. 8 cm vastag térkő 1984 m2
6. 4 cm vastag járólap burkolat 190 m2
7. Ütéscsillapító öntött gumiburkolat HIC (max.) = 100-230 cm 391 m2
8. Gumilap burkolat 142 m2
9. Rekortán futópálya 513 m2
10. Rekortán burkolatú sportpálya 924 m2
11. Pályavonalak felfestése 49 m2
12. Homok burkolat 28 m3
13. Műgyantával stabilizált zúzottkő 201 m2
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14. EPDM kopóréteg 28 m3
15. SBR bázisréteg 65 m3
16. TerraWay réteg 5 m3
17. Homokos kavics THK 0/24 32 m3
18. C12 beton 22 m3
19. C16/20 drénbeton 139 m3
20. C20/25-X0b(H)-32-F1 beton alapgerenda 35 m3
21. NZ 4/11 zúzottkő 36 m3
22. NZ 4/22 zúzottkő 20 m3
23. NZ 11/22 zúzottkő 55 m3
24. NZ 32/50 zúzottkő 162 m3
25. KZ 2/4 zúzottkő 104 m3
26. KZ 11/16 zúzottkő 327 m3
27. NZ 22/32 zúzottkő 435 m3
28. Z 0/32 zúzottkő, Trg. >95% 225 m3
29. M22 zúzottkő Trg 95% 29 m3
30. Zúzottkő típusú alépítményi rétegek tömörítése trg >= 95% 1425 m3
31. Geotextil (200 g/m2) 4286 m2
32. Tömörített altalaj (Trg. < 85%) 2216 m3
Játszóeszközök: 9 db
Fitnesz és street workout eszközök: 2 db
Pálya és térvilágítás kiépítése: 17 db fényforrás
Kerítések építése 133 m, felújítása 200 m.
Növénytelepítés:
1. Összes rekonstruált zöldfelület 2112 m2
2. ebből összes gyep 1338 m2
3. ebből intenzíven beültetett felület 774 m2
Mulcsozás 7 cm vastagságban 54 m3
4. Lombhullató fa 61 db
5. Cserje átl. 2 db/m2 370 m2 740 db
6. Talajtakaró átl 4 db/m2 376 m2 1504 db
7. Évelő átl. 9 db/m2 28 m2 252 db
Csapadékvíz-elvezetés, locsolóvíz ellátás terv szerint.
Az elvégzendő feladatok részletesen a műszaki tervdokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A III.1.3) M.1.1. pont tekintetében megnevezett személyi állomány
(szakember) magasépítés és /vagy épületfelújítás területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0max. 36 hónap) 15
2 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (min. 0 - max. 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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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:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata
és a hosszabb jótállási idő szempont esetén egyenes arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás.
A II.2.7) pont szerinti időtartam a munkaterület átadásától számítandó.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) - k) és m)
pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pont
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő
az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,
ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró
okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Öntisztázás: 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 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,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

781

az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A Kbt. 114/A. § alapján
a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban be kell
nyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek.
k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontban foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból
is. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az
alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (1) bek. alapján nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A Kbt. 114. § (1) bek. alapján nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük,
illetve képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell
a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és amennyiben a szakember még nem
szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okirat másolatát is csatolni kell.
Amennyiben a szakember már bejegyzésre került, az ajánlathoz a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát kell csatolni vagy az ajánlatban meg
kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. Ebben az esetben
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara
vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ha a megnevezett szakember már rendelkezik az
előírt jogosultsággal, akkor a végzettség igazolása külön nem szükséges. Az ajánlatban megnevezett
szakember szakmai tapasztalatát a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban szükséges
megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében
foglaltakra.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő
másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál
elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több
alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való
megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság
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igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben Ajánlattevő
referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.
§ (9) bekezdés
figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy
projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló dokumentumokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki
vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-É (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5
éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített olyan
referenciával, amely oktatási és/vagy nevelési intézmény építésére és/vagy felújítására irányult és
amelynek keretében megvalósult legalább 200 db növény telepítése, legalább 1 db műanyag burkolatú
sportpálya és pályavilágítás építése.
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség
van. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
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. § (11) bekezdés alapján
nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül –
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő
ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel.
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:
1. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot
a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell
rendelkezésre állnia. Jótállási idő: Ajánlatkérő 12 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ezen
felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi.
2. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes
napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő
felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes nap. A
késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó
egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés
elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
3. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Ajánlattevő felelős,
Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20%a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás
vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
4. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő az ajánlattevő nem
szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés az ajánlattevőnek, vagy az
általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi)
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 2 %-a.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. §
(6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-áig biztosított. Előleg
igénylése esetén AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület
átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Számlázási lehetőségek: az ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla
benyújtására van lehetősége. A részszámlák benyújtására vonatkozó készültségi fokot a nyertes
ajánlattevő a saját maga jogosult meghatározni az alábbiak figyelembe vétele mellett:
- Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
nyújtható be a teljesítéssel arányosan.
- A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál.
A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135 . § (3) bek.,
322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § szerint utófinanszírozással. Pénznem: HUF. Végszámla benyújtása
feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A végszámla kifizetésének feltétele a
teljesítésigazolás kiállítása. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg. Finanszírozás: EGYH-EOR-21P-0048.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a nyertes ajánlattevő a kibocsátott számlában megrendelőként
a Nyírbátori Református Egyházközséget köteles megjelölni, de a számla ellenértékének kifizetése a
Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428-00000000 számú számlájáról történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb
a szerződéskötés
időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy
megfelelő új építésszerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben: legalább 200.000.000
Ft/év és legalább 20.000.000 Ft/káresemény.
2. Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén, a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
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)
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben
történik az ajánlattételi határidőt követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. § (2) és (3) bekezdése és
a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésben foglaltak
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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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:
minőségi szempontok egyenes arányosítás, ár szempont fordított arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet csatolja ajánlatába a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását tartalmazza.
3) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető. A kiegészítő
tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra. A Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű
időtartam alatt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárát megelőző legkésőbb 3. munkanapot érti, feltéve, hogy
a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legkésőbb 5. munkanapon megküldésre kerülnek. Az ezt
követően megküldött kérdésekre AK nem köteles választ adni.
4) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
5) Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani az Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig. Az
ajánlat elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
6) Az ajánlathoz a Közbeszerzési dokumentumok II.3./ pontjában megjelölt iratokat, nyilatkozatokat kell csatolni.
7) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján jár el.
9) A Kbt. 66. § (6) alapján Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez
ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók
megnevezését. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd
– a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen
az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint
a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben
közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bek.-re.
11) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
12 )Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
13) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezési szerződés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont alapján automatikusan
módosulhat abban az esetben, amennyiben a szerződéskötést követően a szerződő felek adataiban adminisztratív
változások következnek be. Az ilyen jellegű, a szerződő felek adataiban bekövetkezett változásról a felek írásban
értesítik egymást.
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14) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati ár meghatározása során vegyék figyelembe
a kivitelezés időtartama alatt az anyag- és munkadíj tekintetében, illetve az euró árfolyamában várható
áremelkedést és változást. Erre való hivatkozással a kivitelezési szerződés módosítása nem lehetséges.
15) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás
feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rend. az irányadó. Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak. FAKSZ: dr. Pálóczy
András lajstromszám 00508
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Óbudai Egyetem (20251/2022)
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: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308760241
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erős Attila Zoltán
Telefon: +36 16665751
E-mail: eros.attila@uni-obuda.hu
Fax: +36 16665605
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001171752022/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/EKR001171752022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjárműflotta az Óbudai Egyetem részére
Hivatkozási szám: EKR001171752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

790

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Óbudai Egyetem gépjárműparkjának fejlesztése keretében 1 darab 7 személyes kisbusz, 3 darab 9
személyes kisbusz és 1 darab 5 személyes személygépkocsi beszerzése három részajánlattételi lehetőség
biztosításával, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint, adásvétel keretében.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az gépjárművek teljesítési helyre történő leszállítása, üzembe
helyezése is.
II.1.5) Becsült érték:
61582097 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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
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:
1 darab 7 személyes kisbusz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi u. 96/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás tárgya egy darab, az alábbiak szerinti minimum műszaki paraméterekkel rendelkező, (vezetővel
együtt) 7 személyes személygépjármű beszerzése:
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Járműkategória: M1
Légszennyezésre vonatkozó előírás: a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán
szénhidrogének és a részecske kibocsátás (PM) tekintetében legalább Euro 6 (Euro VI) norma szerinti
minősítés
Motor térfogat (cm³) 1400 - 1999
Motorteljesítmény (kW) ≥ 103
Forgatónyomaték, max. (Nm) ≥ 220
Üzemanyag: gázolaj vagy benzin
Üzemanyag fogyasztás (vegyes) ≤ 13 l/100 km
Sebességváltó: manuális vagy automata
Szállítható személyek száma: 7 fő
Gépkocsi hosszúság (mm) ≥ 4900
Gépkocsi magasság (mm) ≤ 2000
Tengelytáv (mm) ≥ 3100
Ajánlatkérő által előírt részletes követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész
hónapokban megadva 5
2 Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám) 5
3 Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből
nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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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
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1) Elnevezés:
3 darab 9 személyes kisbusz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi u. 96/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás tárgya az alábbiak szerinti minimum műszaki paraméterekkel rendelkező három darab,
(vezetővel együtt) 9 személyes személygépjármű beszerzése:
Járműkategória: M1
Légszennyezésre vonatkozó előírás: a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán
szénhidrogének és a részecske
kibocsátás (PM) tekintetében legalább Euro 6 (Euro VI) norma szerinti minősítés
Motor térfogat (cm³) ≥ 1950
Motorteljesítmény (kW) ≥ 100
Üzemanyag: gázolaj
Üzemanyag fogyasztás (vegyes) ≤ 13 l/100 km
Sebességváltó: manuális vagy automata
Szállítható személyek száma: 9 fő
Gépkocsi hosszúság (mm) ≥ 5300
Gépkocsi magasság (mm) ≤ 2000
Tengelytáv (mm) ≥ 3200
Ajánlatkérő által előírt részletes követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész
hónapokban megadva 5
2 Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám) 5
3 Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből
nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1) Elnevezés:
1 darab 5 személyes személygépkocsi
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi u. 96/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás tárgya egy darab, az alábbiak szerinti minimum műszaki paraméterekkel rendelkező, (vezetővel
együtt) 5 személyes személygépjármű beszerzése:
Járműkategória: M1
Légszennyezésre vonatkozó előírás: a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán
szénhidrogének és a részecske
kibocsátás (PM) tekintetében legalább Euro 6 (Euro VI) norma szerinti minősítés
Motor térfogat (cm³) 1300 - 2500
Motorteljesítmény összesen (kW) 115- 160
Üzemanyag: benzin, hibrid
Üzemanyag fogyasztás (vegyes) ≤ 7 l/100 km
Sebességváltó: automata
Szállítható személyek száma: 5 fő
Gépkocsi hosszúság (mm) ≥ 4800
Gépkocsi magasság (mm) ≤ 1550
Tengelytáv (mm) ≥ 2800
Ajánlatkérő által előírt részletes követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész
hónapokban megadva 5
2 Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám) 5
3 Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből
nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban egyik részajánlati rész vonatkozásában sem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll, valamint akivel szemben bármely a kizáró ok az eljárás folyamán következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
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ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni az ajánlatában,
figyelemmel a Kbt. 114/A. §-ára.
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll az
Ajánlatkérő által meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési
vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor
az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia
kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását. Az EKR kizáró
okokról szóló nyilatkozatmintája nem biztosít lehetőséget az utóbbi nyilatkozat megtételére az adott
űrlapon, ezért azt (adott esetben) az EKR nyilatkozat összeállítóban kell megtenni.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia
kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más
szervezetet. (Az EKR nyilatkozatmintája alkalmazásával)
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 alkalmasságra
vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmasságra
vonatkozó követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó
követelményt nem ír elő.
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 ajánlati részre vonatkozó előírások egységesen:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Eladó hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbérek abban az
esetben érvényesíthetők, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A kötbérigények
érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 5 %. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a, amelynek elérése elállási, illetve azonnali hatályú
felmondási jogot biztosít Vevő részére.
A hibás teljesítési mértéke a hibás teljesítéssel érintett gépjárművek nettó értékének 20 %-a.
A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett gépjárművek nettó értékének 30 %-a. A teljesítés
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi ajánlati részre vonatkozó előírások egységesen:
Az ajánlatkérés, az ajánlati ár megadása, a szerződéskötés, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének
pénzneme: HUF.
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Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés ellenértékének ajánlatkérő által történő kiegyenlítése a felhívásban és a szerződésben
meghatározott kifizetési szabályok szerint történik.
Ajánlatkérő a szerződésszerű és igazolt teljesítést követően a nevére és a jogszabályoknak megfelelően
kiállított számlát a kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő
átutalással egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-e szerint.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján elektronikus számlát elfogad.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ben, a Kbt. 136. § (1)-(2) bek.-ben,
továbbá a Kbt. 143. § (3) bek.-ben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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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: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) bek alapján az ajánlatok felbontását
az EKR végzi a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint. A bontás időpontjában az
ajánlatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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:
Lásd VI.3.9) pont
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 eljárás a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az egységes elektronikus közbeszerzési
rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu). Ajánlatkérő a Kbt.39.§ (1) bekezdésnek megfelelően a
közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi hozzáférhetővé.
2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szabályai szerint történik.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR szerinti felolvasólapot, valamint az EKR-ben a benyújtandó iratok
jegyzékében és a nyilatkozat összeállító alkalmazásával rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat, továbbá a
Dokumentációban előírt benyújtandó iratokat.
4. A Dokumentációban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintákat aláírva, pdf formátumban kell benyújtani.
5. A rendelkezésre bocsátott „Ajánlati táblázat”-ot mint Ajánlattevő szakmai ajánlatát hiánytalanul
kitöltve, cégszerű aláírással ellátva kell az ajánlat részeként benyújtani. A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erről kell nyilatkozatot benyújtani.
7. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi
V. törvény 9. § (1), (2), (3) és (3a) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. Amennyiben ajánlattevő személyes joga szerint nincsenek ezen
okiratok vagy ezen okiratokkal egyenértékű okiratok, akkor ajánlattevőnek ajánlatában erről kell nyilatkoznia.
8. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy közülük ki az, aki jogosult az EKR-ben
történő eljárásra. Közös ajánlattételre a Kbt. 35. § rendelkezései vonatkoznak.
9. Az eljárásra a magyar jog az irányadó. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé az EKR szerinti nyilatkozatminták más nyelven történő benyújtását. Az ajánlatban minden igazolást és
dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum
ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget többváltozatú ajánlattételre.
11. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint biztosított azzal, hogy az ajánlatkérő kizárja a hiánypótlás
lehetőségét arra az esetre, ha ajánlattevő hiánypótlása során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.
12. A VI.3.6) pont szerinti értékelési módszer (mindhárom rész vonatkozásában):
ajánlati ár: fordított arányosság;
jótállás (hónapban): egyenes arányosság;
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jótállás (km): egyenes arányosság;
szállítási határidő: egyenes arányosság.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és
az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot, valamint az aránytalanul
alacsony ár illetőleg az egyéb aránytalan vállalások vizsgálatát.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Ajánlatot kizárólag HUF-ban lehet és kell megadni.
16. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (20234/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15846035242
Postai cím: Amerikai Út 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs László
Telefon: +36 14512600
E-mail: balazsl@nyiro-opai.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omiii.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/EKR000940502022/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/EKR000940502022/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
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 veszélyes hulladék ártalmatlanítása
Hivatkozási szám: EKR000940502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

802

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90524000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék, valamint egyéb veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és
ártalmatlanítása összesen nettó 36 millió Ft keretösszegben. Várható mennyiségek összesen 12 hónapra:
Betegellátási hulladék (EWC180103) - 150.700 kg, csomagolási hulladék (EWC 150110) - 210 kg, lejárt
gyógyszerek (EWC180109) - 30 kg, veszélyes zsák: nagy - 23.100 db, kicsi - 1.100 db, veszélyes doboz: 1 l 200 db, 2 l - 140 db, 4 l - 2.110 db, 10 l - 640 db, 20 l - 1.650 db, 40 l - 70 db, műanyag tűgyűjtő: 2 l - 90 db, 5
l - 280 db, 60 l - 100 db, műanyag badella: 30 l - 630 db, 60 l - 90 db
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
1145 Budapest, Amerikai út 57.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
90524000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Amerikai út 57.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék
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Egészségügyi veszélyes hulladék, valamint egyéb veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és
ártalmatlanítása 12 hónapra nettó 16,7 millió Ft keretösszegben. Várható mennyiségek: Betegellátási
hulladék (EWC180103) - 49.600 kg, csomagolási hulladék (EWC 150110) - 140 kg, veszélyes zsák: nagy 12.700 db, veszélyes doboz: 1 l - 200 db, 2 l - 140 db, 4 l - 1.800 db, 10 l - 550 db, 20 l - 1.120 db, műanyag
badella: 30 l - 630 db, 60 l - 90 db
Ajánlatkérő 70%-os (nettó 11,69 millió Ft) lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben a VI.3.9) pont 12)
alpontjában előírt szerződésbontás bekövetkezik, ajánlatkérő az alábbi mértékű lehívási kötelezettséget
vállal (függően attól, hogy a szerződésbontás a szerződés hanyadik hónapjában következik be,
keretösszeg: 100%): 1. hónap: 5,8% (nettó 0,97 millió Ft), 2. hónap: 11,7% (nettó 1,95 millió Ft), 3. hónap:
17,5% (nettó 2,92 millió Ft), 4. hónap: 23,3% (nettó 3,89 millió Ft), 5. hónap: 29,2% (nettó 4,88 millió Ft), 6.
hónap: 35% (nettó 5,85 millió Ft), 7. hónap: 40,8% (nettó 6,81 millió Ft), 8. hónap: 46,7% (nettó 7,8 millió
Ft), 9. hónap: 52,5% (nettó 8,77 millió Ft), 10. hónap: 58,3% (nettó 9,74 millió Ft), 11. hónap: 64,2% (nettó
10,72 millió Ft).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.4) pontban 12 hónapra vonatkozó várható mennyiségek szerepelnek, amelyeket ajánlatkérő az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adott meg. Megrendelő a meghatározott pénzügyi keret
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terhére, annak kimerüléséig adhat megrendeléseket a vállalkozó részére. Amikor a pénzügyi keret kimerül,
de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap elteltével a szerződés megszűnik.
II.2.1) Elnevezés:
1135 Budapest, Lehel utca 59.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90524000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59., 1135 Budapest, Jász utca 84-88.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi veszélyes hulladék, valamint egyéb veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és
ártalmatlanítása 12 hónapra nettó 19,3 millió Ft keretösszegben. Várható mennyiségek: Betegellátási
hulladék (EWC180103) - 101.100 kg, csomagolási hulladék (EWC 150110) - 70 kg, lejárt gyógyszerek
(EWC180109) - 30 kg, veszélyes zsák: nagy - 10.400 db, kicsi - 1.100 db, veszélyes doboz: 4 l - 310 db, 10 l 90 db, 20 l - 530 db, 40 l - 70 db, műanyag tűgyűjtő: 2 l - 90 db, 5 l - 280 db, 60 l - 100 db
Ajánlatkérő 70%-os (nettó 13,51 millió Ft) lehívási kötelezettséget vállal. Amennyiben a VI.3.9) pont 12)
alpontjában előírt szerződésbontás bekövetkezik, ajánlatkérő az alábbi mértékű lehívási kötelezettséget
vállal (függően attól, hogy a szerződésbontás a szerződés hanyadik hónapjában következik be,
keretösszeg: 100%): 1. hónap: 5,8% (nettó 1,12 millió Ft), 2. hónap: 11,7% (nettó 2,26 millió Ft), 3. hónap:
17,5% (nettó 3,38 millió Ft), 4. hónap: 23,3% (nettó 4,5 millió Ft), 5. hónap: 29,2% (nettó 5,64 millió Ft), 6.
hónap: 35% (nettó 6,76 millió Ft), 7. hónap: 40,8% (nettó 7,87 millió Ft), 8. hónap: 46,7% (nettó 9,01 millió
Ft), 9. hónap: 52,5% (nettó 10,13 millió Ft), 10. hónap: 58,3% (nettó 11,25 millió Ft), 11. hónap: 64,2% (nettó
12,39 millió Ft).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.4) pontban 12 hónapra vonatkozó várható mennyiségek szerepelnek, amelyeket ajánlatkérő az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adott meg. Megrendelő a meghatározott pénzügyi keret
terhére, annak kimerüléséig adhat megrendeléseket a vállalkozó részére. Amikor a pénzügyi keret kimerül,
de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap elteltével a szerződés megszűnik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő),
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatályának bármelyike alatt áll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás
során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (a továbbiakban: Kr.) 17. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének
és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére
(öntisztázás). Az alvállalkozó(k) vonatkozásában ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok a Kr. 17. § (2)
bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő
az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését vagy ha az ajánlattevő az ajánlatban
nem jelöli meg alvállalkozó bevonását. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt.
69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkerő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételeket.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését,
ennek értelmében a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat.
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M.1) Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bek. a)
pontja szerinti nyilatkozatát és/vagy a 23. § szerinti igazolását az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgyával egyező szolgáltatásairól (egészségügyi veszélyes hulladék átvétele, elszállítása
és ártalmatlanítása). A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: —
a teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap bontásban), — a szerződést kötő
másik fél adatai (név, székhely), a kapcsolattartó neve és elérhetősége, — a szolgáltatás (tárgya
és az ellenszolgáltatás összege) rövid leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági
követelmények teljesítése teljes körűen és kétséget kizáróan megállapítható legyen, — nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekben foglaltak az irányadók. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés
kritériumainál szigorúbban határozta meg. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy
közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági
szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kr. 21/A. §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik egészségügyi
veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyban, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely(ek)nek az ellenszolgáltatása
összesen eléri az 1. rész vonatkozásában a nettó 8 millió Ft-ot, a 2. rész vonatkozásában a nettó 10
millió Ft-ot, és amelyek közül legalább 1 referencia legalább 8 hónapon keresztüli folyamatos teljesítést
igazol. Amennyiben a gazdasági szereplő több részre kíván ajánlatot tenni, abban az esetben elegendő
a magasabb alkalmassági előírásnak megfelelni. Az alkalmassági követelmény több referenciával is
igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Vállalkozó késedelme esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, amelynek mértéke a
késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értékének 1%-a naptári naponként azzal, hogy ha a kötbér
meghaladja a pénzügyi keret nettó összegének 10 %-át, Megrendelő meghiúsulás miatt elállhat a
szerződéstől. Részletes feltételek a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő nem biztosít előleget. A megrendelő által igazolt teljesítést követően vállalkozó jogosult
a szerződésben rögzített egységárak alapján számolt vállalkozói díj tekintetében havonta számlát
kiállítani, amelyet Megrendelő átutalással teljesít a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130
§ (1)-(2) bekezdései, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szerint 60 napos fizetési határidő
alkalmazásával. Részletes feltételek a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1)–(3) bek.-ei,
valamint a Kbt. 68. § (1b)–(1c) bekezdései 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. augusztus
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
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VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét, ill. az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
2) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4) Ajánlatkérő az M.1) műszaki alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
5) Fordítás: az ajánlat részeként csatolt valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. A
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell a magyar fordítást.
6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. Csatolni kell a közös ajánlattevők között
létrejött megállapodás mindkét fél által cégszerűen aláírt példányát. A megállapodás minimális tartalmára
vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
7) Az ajánlat részeként az EKR-be feltöltött, minden – az ajánlattevő által készített – dokumentumot (az
elektronikus űrlapok kivételével) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(oka)t, aláírás-mintá(ka)t, illetve
meghatalmazás(oka)t annak igazolására, hogy a dokumentumot ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta
alá. Egyéni vállalkozó vagy magán személy ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő személy
esetében az ajánlathoz a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát kell csatolni.
8) FAKSZ: Dobsa Sándor Gábor, lajstromszám: 00096.
9) A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. A nyilatkozat
aláírásának megtagadását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
10) Az eljárásban konzultációra, helyszíni bejárásra, illetve helyszín megtekintésére nem kerül sor.
11) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, vmint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §-ra.
12) 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.
13) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja a szolgáltatás biztosításához szükséges, a
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti engedélyek átadását. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet előírásaira is.
14) Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemző nem szolgálja, csak a legalacsonyabb ár értékelése.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szegedi Tudományegyetem (20158/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Adrienn
Telefon: +36 62544779
E-mail: toth.adrienn@szte.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001404812022/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/EKR001404812022/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:
Meglévő Cobas E411 immunkémiai automata fogyóanyag
Hivatkozási szám: EKR001404812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

813

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124130-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 12 hónapra, legfeljebb nettó 35.815.000 Ft keretösszeg erejéig az
Ajánlatkérőnél használatban lévő Cobas E411 immunkémiai automata fogyóanyagainak beszerzése
tárgyában, a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét nem biztosítja,
tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek műszaki-funkcionális egységet alkotnak, kompatibilitásuk
elengedhetetlen, és együttesen biztosítják a tárgyi készülék üzemképességét és rendeltetésszerű
használatát.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Meglévő Cobas E411 immunkémiai automata fogyóanyag
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124130-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE Reprodukciós Medicina Intézet 6723 Szeged, Csongrádi sugárút
21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Adásvételi keretszerződés 12 hónapra, legfeljebb nettó 35.815.000 Ft keretösszeg erejéig az
Ajánlatkérőnél használatban lévő Cobas E411 immunkémiai automata fogyóanyagainak beszerzése
tárgyában, a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezettek szerint, tervezetten 415 db laboratóriumi
diagnosztikai reagens, kalibrátor, oldat, kontroll. Ajánlatkérő a keretösszeg 65%-ára lehívási
kötelezettséget vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és 12 hónap
határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a keretösszeg a 12 hónap alatt nem merül ki, a szerződés
a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónappal Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával
meghosszabbítható.
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 II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot (Kbt. 76. § (2) a) pont) alkalmazza,
a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–k)
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és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján 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 igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem
tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint kell igazolniuk. A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. §- ában foglaltakat.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás
során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet
7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.
Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3)-(5); 65. § (12); 69. § (11a); 114/A. §
bekezdéseire.
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. r. 21.§ (1) bek. a) pontja
alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a
közbeszerzés tárgya szerinti áruk (immunkémiai automata fogyóanyagai) szállítását, a 321/2015. (X.30.)
Korm.r. 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. Megfelelő a referencianyilatkozat/igazolás akkor
is, ha a teljesítés a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben fejeződött be, de 6 éven belüli
a kezdő időpont.
A referenciaigazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő
és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél neve és elérhetősége, a szállítás tárgya, olyan
részletességgel, hogy abból a megfelelés kiderüljön, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia
a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása
szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti teljesítés. Igazolás benyújtása esetén,
amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az
elkülönített tartalomról (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §).
A kért referencia több szerződéssel is igazolható.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles
igazolni, hogy ajánlattevő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, vagyis Ajánlattevő köteles
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az ajánlatával egyidőben benyújtani az M/1. alkalmasság körében előírt referencianyilatkozatot/igazolást.
(Közbeszerzési Dokumentum 3/A. vagy 3/B. sz. melléklete).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlanság: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
referencianyilatkozattal/igazolással az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből
történő, immunkémiai automata fogyóanyagai szállításáról legalább nettó 12.500.000 Ft értékben.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér - amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Szerződésben meghatározott
bármely teljesítési határidőt felróhatóan elmulaszt. Mértéke: A késedelem minden naptári napjára a
késedelemmel érintett nettó szerződéses ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 30%-a.
Az ajánlatkérőként szerződő Fél késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Ptk.
szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.
Meghiúsulási kötbér - az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél felelős, a teljes nettó ellenérték 30%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. A teljesítés végleges meghiúsulásának tekintendő, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
ismételt írásbeli felszólításra legalább 3, egymást követő megrendelést nem teljesít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, utólag, számla ellenében a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése és az Ebtv. 9/A. § alapján teljesíti átutalással. Alkalmazandó a Kbt. 27/A. §.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 60 nap.
Alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), (5) és(6) bekezdése.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, utólag, számla ellenében a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése és az Ebtv. 9/A. § alapján teljesíti átutalással. Alkalmazandó a Kbt. 27/A. §.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 60 nap.
Alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontást az EKR automatikusan végzi.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15.
§ (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A
bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján
az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le,
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint
(továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez regisztráció szükséges. Az AK kizárólag az EKRben regisztrált Ajánlattevők (AT) részére biztosítja az eljárás dokumentumait.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
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4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 41/A. § (5) és Kbt. 35. § (2a)
bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő
meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/ekr).
6) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://
ugyfelszolgalat.nekszt.hu.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR
által meghatározottak szerint.
8) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
9) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
10) Csatolni kell a megajánlott termékek megnevezését és műszaki leírását, amely alapján a műszaki leírásnak
való megfelelőség igazolható, az ártáblázat kitöltésével, cégszerű aláírással ellátva, pdf és szerkeszthető excel
formátumban egyaránt.
11) Csatolni kell a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 6/2012. (II.
16.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében előírtak szerint az érintett termékek esetében a gyártói megfelelőségi
nyilatkozatot.
12) Csatolni kell AT nyilatkozatát a szükséges forgalomba hozatali engedélyekről, tanúsítványokról. (EKR űrlapon)
13) AT csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek szerint.
14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó.
Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlapon az AT következő nyilatkozatait: Kbt. 66. § (2) bek. szerint, Kbt. 65. §
(7) bek. szerint, a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, Kbt. 66. § (6) bek. szerint, nyilatkozat üzleti titokról.
16) Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított.
17) AK a 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
18) Kiegészítő tájékoztatás kérés a Kbt. 56. § és a 114. § (6) bek., valamint a Közbeszerzési Dokumentum II.8. pontja
szerint.
19) Az I.1. pontban rögzített fax-szám nem elérhető, az csak a hirdetmény feladhatósága miatt került feltüntetésre.
20) Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. A megajánlott fogyóanyagnak
minden esetben kompatibilisnek kell lennie a feltüntetett automatával!
21) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § szerint egy lépcsős bírálatot alkalmaz.
22) FAKSZ: Dr. Koczkás Izabella 01208, Dr. Nagy Paulina 01043
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

820

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (20104/2022)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszprem.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.veszprem.hu/onkormanyzat
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/EKR001396012022/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/EKR001396012022/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:
Szemléletformáló kampány TOP-6.4.1-16 projektekben
Hivatkozási szám: EKR001396012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

822

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79341400-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
- TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosítószámú, „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése
Veszprém – Gyulafirátót szakaszon” elnevezésű, valamint;
- a TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 azonosítószámú, „Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése”
elnevezésű
projektek keretén belül kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló kampányt kíván megvalósítani az alábbiakban részletezettek szerint:
1. rész: Szemléletformálás Veszprém-Gyulafirátót szakaszon
Elvégzendő feladat:
- Kerékpározással kapcsolatos, minden célcsoportot megszólító szemléletformáló kampányfilm készítése
és fotódokumentáció
o Kampányfilm: 1db
o Fotózás: 1 db fotódokumentáció
- Kampányfilm disszemináció és kommunikáció
o A kampányfilmben, amely egy rövid klip a mindennapos kerékpározás előnyeinek bemutatása: költség,
mozgás, környezetvédelem, modern gondolkodás, kulturált kerékpározás. A kampányfilm időtálló és
folyamatosan felhasználható legyen.
- Online és fizikai kiadvány: 1000 db
o Kétoldalas A5 flyer készítése. A flyer egyik oldalán a filmhez hasonló témakörökben információ: miért
hasznos a kerékpározás? A másik oldalán alapvető kerékpáros KRESZ ismeretek és praktikus tanácsok
- Rendezvény a kerékpárút népszerűsítésére: 1 db
- Szemléletformáló és információs kampány a social médiában: 5 db
o Hirdetés
- Sajtóanyag összeállítása és disszeminációja: 1 db
o Sajtófotók és sajtóanyag készítése a fenti témakörökben és a kerékpárútról, a sajtó számára átadható
formában
- Kommunikációs projektmenedzsment
- Az elkészült tartalom digitalizált változata
2. rész: Szemléletformálás Márkó-Bánd szakaszon
Elvégzendő feladat:
- Online és fizikai kiadvány: 1000 db
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o Kétoldalas A5 flyer készítése. A flyer egyik oldalán a filmhez hasonló témakörökben információ: miért
hasznos a kerékpározás? A másik oldalán alapvető kerékpáros KRESZ ismeretek és praktikus tanácsok
- Rendezvény a kerékpárút népszerűsítésére: 1 db
- Szemléletformáló és információs kampány a social médiában: 5 db
o Hirdetés
- Sajtóanyag összeállítása és disszeminációja: 1db
o Sajtófotók és sajtóanyag készítése a fenti témakörökben és a kerékpárútról, a sajtó számára átadható
formában
- Kommunikációs projektmenedzsment
- Az elkészült tartalom digitalizált változata
A feladatok részletes meghatározását, a mennyiségekre vonatkozó adatokat az árazatlan költségvetések
tartalmazzák.
A teljesítést a TOP-6.4.1-16 kódszámú Pályázati Felhívásban, az Általános Útmutatóban, illetve a Felhívás
segédletei alapján a szemléletformáló kampány megnevezésű szolgáltatásra vonatkozó feltételek
figyelembevételével kell megvalósítani.
A teljesítést a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei, valamint az Arculati Kézikönyv
előírásainak megfelelően, arculati elemek felhasználásával kell megvalósítani.
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:
Szemléletformálás Veszprém-Gyulafirátót szakaszon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79341400-0

További tárgyak:

79553000-5

Kiegészítő szójegyzék

79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
- TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosítószámú, „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése
Veszprém – Gyulafirátót szakaszon” elnevezésű, valamint;
- a TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 azonosítószámú, „Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése”
elnevezésű
projektek keretén belül kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló kampányt kíván megvalósítani az alábbiakban részletezettek szerint:
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1. rész: Szemléletformálás Veszprém-Gyulafirátót szakaszon
Elvégzendő feladat:
- Kerékpározással kapcsolatos, minden célcsoportot megszólító szemléletformáló kampányfilm készítése
és fotódokumentáció
o Kampányfilm: 1db
o Fotózás: 1 db fotódokumentáció
- Kampányfilm disszemináció és kommunikáció
o A kampányfilmben, amely egy rövid klip a mindennapos kerékpározás előnyeinek bemutatása: költség,
mozgás, környezetvédelem, modern gondolkodás, kulturált kerékpározás. A kampányfilm időtálló és
folyamatosan felhasználható legyen.
- Online és fizikai kiadvány: 1000 db
o Kétoldalas A5 flyer készítése. A flyer egyik oldalán a filmhez hasonló témakörökben információ: miért
hasznos a kerékpározás? A másik oldalán alapvető kerékpáros KRESZ ismeretek és praktikus tanácsok
- Rendezvény a kerékpárút népszerűsítésére: 1 db
- Szemléletformáló és információs kampány a social médiában: 5 db
o Hirdetés
- Sajtóanyag összeállítása és disszeminációja: 1 db
o Sajtófotók és sajtóanyag készítése a fenti témakörökben és a kerékpárútról, a sajtó számára átadható
formában
- Kommunikációs projektmenedzsment
- Az elkészült tartalom digitalizált változata
A feladatok részletes meghatározását, a mennyiségekre vonatkozó adatokat az árazatlan költségvetések
tartalmazzák.
A teljesítést a TOP-6.4.1-16 kódszámú Pályázati Felhívásban, az Általános Útmutatóban, illetve a Felhívás
segédletei alapján a szemléletformáló kampány megnevezésű szolgáltatásra vonatkozó feltételek
figyelembevételével kell megvalósítani.
A teljesítést a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei, valamint az Arculati Kézikönyv
előírásainak megfelelően, arculati elemek felhasználásával kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó ajánlati ár (Ft-ban kifejezve) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a TOP-6.4.1-16VP1-2019-00001 azonosítószámú támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezési
határidő meghaladja a fent írt dátumot, akkor a Kbt. 141. (4) bekezdés a.) pontja alapján jelen
közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződés teljesítési határideje is módosításra kerül a
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projekt fizikai befejezési határidejével megegyező dátumra, de legfeljebb 2023.08.31-re a vállalkozási
szerződés valamennyi egyéb feltételének változatlanul hagyása mellett.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00001
II.2.13) További információ
II.2.5) pont kiegészítése:
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai többlet tapasztalatára
(2. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges a megajánlás
alátámasztására az ajánlathoz a szakemberek saját kezűleg aláírt, az értékelési szempont kapcsán releváns
tapasztalatát bemutató önéletrajzát. Tekintettel arra, hogy a szakemberek alkalmassági követelménynek
való megfeleléshez bemutatott tapasztalata értékelés keretében nem vehető figyelembe, az önéletrajzban
is egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló tapasztalatot
és az értékelésre kerülő többlettapasztalatot.
A 2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.
Jelezzük, hogy a szakmai önéletrajz hiánya hiánypótlással orvosolható, azonban a szakember nevét
az ajánlatnak tartalmaznia kell, figyelemmel arra, hogy az önéletrajzzal ellentétben annak hiánya nem
hiánypótolható, azaz az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.7) pont kiegészítése:
A kezdés várható dátuma 2022.11.01., ami az eljárás lefolytatásának időigényétől függően változhat.
II.2.1) Elnevezés:
Szemléletformálás Márkó-Bánd szakaszon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79341400-0

További tárgyak:

79553000-5
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
-TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosítószámú, „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése
Veszprém – Gyulafirátót szakaszon” elnevezésű, valamint;
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- a TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 azonosítószámú, „Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése”
elnevezésű
projektek keretén belül kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló kampányt kíván megvalósítani az alábbiakban részletezettek szerint:
2. rész: Szemléletformálás Márkó-Bánd szakaszon
Elvégzendő feladat:
- Online és fizikai kiadvány: 1000 db
o Kétoldalas A5 flyer készítése. A flyer egyik oldalán a filmhez hasonló témakörökben információ: miért
hasznos a kerékpározás? A másik oldalán alapvető kerékpáros KRESZ ismeretek és praktikus tanácsok
- Rendezvény a kerékpárút népszerűsítésére: 1 db
- Szemléletformáló és információs kampány a social médiában: 5 db
o Hirdetés
- Sajtóanyag összeállítása és disszeminációja: 1db
o Sajtófotók és sajtóanyag készítése a fenti témakörökben és a kerékpárútról, a sajtó számára átadható
formában
- Kommunikációs projektmenedzsment
- Az elkészült tartalom digitalizált változata
A feladatok részletes meghatározását, a mennyiségekre vonatkozó adatokat az árazatlan költségvetések
tartalmazzák.
A teljesítést a TOP-6.4.1-16 kódszámú Pályázati Felhívásban, az Általános Útmutatóban, illetve a Felhívás
segédletei alapján a szemléletformáló kampány megnevezésű szolgáltatásra vonatkozó feltételek
figyelembevételével kell megvalósítani.
A teljesítést a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei, valamint az Arculati Kézikönyv
előírásainak megfelelően, arculati elemek felhasználásával kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó ajánlati ár (Ft-ban kifejezve) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a TOP-6.4.1-16VP1-2018-00002 azonosítószámú támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezési
határidő meghaladja a fent írt dátumot, akkor a Kbt. 141. (4) bekezdés a.) pontja alapján jelen
közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződés teljesítési határideje is módosításra kerül a
projekt fizikai befejezési határidejével megegyező dátumra, de legfeljebb 2023.08.31-re a vállalkozási
szerződés valamennyi egyéb feltételének változatlanul hagyása mellett.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002
II.2.13) További információ
II.2.5) pont kiegészítése:
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai többlet tapasztalatára
(2. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges a megajánlás
alátámasztására az ajánlathoz a szakemberek saját kezűleg aláírt, az értékelési szempont kapcsán releváns
tapasztalatát bemutató önéletrajzát. Tekintettel arra, hogy a szakemberek alkalmassági követelménynek
való megfeleléshez bemutatott tapasztalata értékelés keretében nem vehető figyelembe, az önéletrajzban
is egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló tapasztalatot
és az értékelésre kerülő többlettapasztalatot.
A 2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.
Jelezzük, hogy a szakmai önéletrajz hiánya hiánypótlással orvosolható, azonban a szakember nevét
az ajánlatnak tartalmaznia kell, figyelemmel arra, hogy az önéletrajzzal ellentétben annak hiánya nem
hiánypótolható, azaz az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
II.2.7) pont kiegészítése:
A kezdés várható dátuma 2022.11.01., ami az eljárás lefolytatásának időigényétől függően változhat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k)
és m) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.
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.
A Kbt. 114/A. §:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő – kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült
értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja – az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy
az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekinteté-ben a közbe-szerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésük-ben vagy az ajánlatukban nyújtsák be.
Ebben az esetben a (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11) bekezdés szerinti
adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vo-atkozásában
ellenőrzi.
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(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és
hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az
ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtani.
(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi
jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak
tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt.
Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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.
(1a) Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett
cselekménynek a részletes leírását.
(…)
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlat-tevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
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. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 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 ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k)
és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében 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 vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton
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már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére figyelemmel nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére
figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlat-tevő
alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban
meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.
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.
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 felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettség-vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében 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. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint
az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során
M.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgykörébe tartozó szolgáltatásainak ismertetésére
szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolást.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább:
- a szolgáltatás tárgyát (részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt feladatokra)
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- a szolgáltatás mennyiségét (pl.: … db szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez köthető, valamint
… db rendezvény megszervezése),
- a teljesítés év/hónap/nap szerint megjelölt kezdő és befejező idejét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét, székhelyét),
- a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását, telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá
- az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat
és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen
megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a
részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés]
M.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatok (EKR űrlap, 3. sz. nyilatkozat minta);
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (amennyiben releváns, úgy a benyújtandó önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges az alkalmassághoz, ill. a többlettapasztalathoz szükséges
gyakorlati időt megbontva feltüntetni), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. A műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
éven belül befejezett, de hat évnél nem régebben megkezdett, szerződésszerűen teljesített:
M.1.1. legalább 1 db szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez köthető kampány lebonyolítására
vonatkozó referenciával.
M.1.2. legalább 1 db rendezvényszervezései referenciával.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referenciakövetelményeknek való megfelelés több szerződéssel is igazolható.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon)
belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
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.
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 meg-indító felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettség-vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
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erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
M.2. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki szemléletformálással kapcsolatos kampány
tervezés és/vagy kivitelezés kapcsán legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával
igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.
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:
Ajánlati biztosíték
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
Szerződés biztosítékai
Ajánlatkérő nem ír elő szerződési biztosítékokat.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét
képező szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel, figyelemmel a Ptk. 6:187.
§-ára is.
Késedelmi kötbér
Naponta a nettó vállalkozói díj 1%-ának megfelelő, de összesen maximum a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér
Nettó vállalkozói díj 30%-a
További információ a szerződéses-tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződések finanszírozása
- az 1. rész tekintetében a TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00001 azonosítószámú "Kerékpárút és ke-rékpárforgalmi
létesítmények építése Veszprém-Gyulafirátót szakaszon” elnevezésű;
- a 2. rész tekintetében TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 azonosítószámú "Márkó-Bánd települések irányába
kerékpárút építése” elnevezésű
projektek keretében elnyert támogatásból (európai uniós forrásból) valósul meg.
Az európai uniós támogatásból való finanszírozás utófinanszírozás keretében történik, a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések szerint. A támogatási intenzitás
100,000000 %-os mértékű.
Vállalkozó számlájának kötelező tartalmi eleme:
- 1. rész tekintetében:
TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00001, "Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése VeszprémGyulafirátót szakaszon” szemléletformáló kampány
- 2. rész tekintetében:
TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002, "Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése” szemléletformáló
kampány
Fizetési szabályok mindkét rész vonatkozásában:
A nyertes Ajánlattevő 1 db előlegszáma és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
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Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30%-ának megfelelő mértékben
biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét.
Az előlegszámla és a végszámla kibocsátásának további feltételeit a szerződés-tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik (teljesítésigazolás).
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően jogosult számla kialítására. A számla
kifizetésének további feltétele a nyertes ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb
jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Nyertes ajánlattevő az aláírt teljesítésigazolások alapján számláinak kiállításáról az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában foglaltak szerint gondoskodik, amelyet ajánlatkérő
a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel, nyertes
ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történő átutalással egyenlít ki.
A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a kifizetés során
• a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.);
• a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése;
• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései;
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint jár el.
További információk ld. Közbeszerzési Dokumentumok.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (közös ajánlattevői szerződés/megállapodás), mely tartalmazza a közös ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
közös ajánlattevőt az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet.
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság
létrehozása.
Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.
A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció)
tartalmazza. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
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
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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: 2022/10/03 (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)
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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: 2022/10/03 (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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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:
1. rsz.: fordított arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 2. rsz.: egyenes arányosítás (ld. KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
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.
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VI.3.9) További információk: - Amennyiben az adott részre beérkező minden érvényes ajánlat összege meghaladja
az adott részre rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást az adott rész
tekintetében eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
- Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
- Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára
a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
- Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton
fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc,
vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen.
Ajánlatkérő a válasz megadására ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlati határidőt megelőző 4. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt és
helyszíni bejárást nem tart.
- A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül történik. A gazdasági
szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a
közbeszerzési dokumentumok részét képezik.
- Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
- Az ajánlatba szakmai ajánlat csatolandó. Az ajánlati árakat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni. A dokumentumot Excel, illetve cégszerűen aláírva, pdf
formátumban is fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
- Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot a következők: 1. rsz.: fordított arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 2. rsz.: egyenes
arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).
- Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény értendő. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek rendelkezései, különös tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet az irányadó. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
- Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Herczeg Attila (lajstromszáma: 01247)
További információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BONYHÁD VÁROSI MEZŐGAZDASÁGI Korlátolt Felelősségű Társaság (20332/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BONYHÁD VÁROSI MEZŐGAZDASÁGI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24384616217
Postai cím: Széchenyi Tér 12.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Attila
Telefon: +36 74451701
E-mail: info@bonycom.hu
Fax: +36 74451701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bonycom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bonycom.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001424832022/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/EKR001424832022/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: Mezőgazdasági szolgáltatás
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:
Mezőgazdasági gép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001424832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

838

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db mezőgazdasági vontatógép (traktor) beszerzése a Bonyhád Városi Mezőgazdasági Kft. részére
adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági gép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

További tárgyak:
16700000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db mezőgazdasági vontató (traktor)
Az ajánlatkérő kizárólag új, azaz első alkalommal forgalomba helyezett gép szállítását fogadja el. A gép
tartozékai is csak újak lehetnek.
Eladó kötelezettsége a gépjármű forgalomba helyeztetése és Vevő számára betanítás biztosítása.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás
található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő
ajánlatában helyettesítheti, műszakilag egyenértékű, vagy az előírtnál jobb (minden egyes teljesítmény
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paraméterében egyenértékű, vagy jobb) anyaggal/termékkel/eszközzel, amely az adott funkciónak
megfelel.
Részletes szakmai 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 Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szállítási határidő a szerződés hatálybalépésétől számítottan napokban (14-60
nap között értékelve, előny a rövidebb határidő) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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 teljesítés határideje: Nyertes Ajánlattevő által a 2. értékelési részszempontra megajánlott időtartam a
szerződés hatályba lépésétől számítottan. Ajánlatkérő az előteljesítéshez hozzájárulását adja.
A részajánlat tételre Ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A
beszerzés tárgya egynemű, egyetlen mezőgazdasági vontatógép, melyre ebből fakadóan több szállító
teljesítése nem értelmezhető.
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:
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- a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) 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: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint 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 az alábbiak szerint kell igazolnia:
Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
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.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok.
3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114/A. §-a alapján ellenőrzi.
4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem
ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának
(mezőgazdasági vontatógép szállítása) megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve
legalább a teljesítés idejét [kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap)], a szerződést kötő másik felet, a
szállítás tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségét, nyilatkozatot az előírás
és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint Ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással igazolva.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett) összesen legalább 1 db mezőgazdasági vontatógép szállítására
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vonatkozó referenciával. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy
több referenciával is igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek (M.1.). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontjában, 23. §-ában,
24. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság
keretében működő Tanács útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról
(2021. május 6., közzétéve a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2021. május 10.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolások tekintetében Ajánlatérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint jár el.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján a szerződésben meghatározott teljesítési határidő olyan okból
történő késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerint; mértéke a teljes nettó ajánlati ár 0,5 %-a/nap.
A késedelmi kötbér legfeljebb 30 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a maximális
késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben jogosult a szerződéstől a
nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve
azt felmondani és a szerződés szerinti meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni.
A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít. A kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása
esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke
a nettó ajánlati ár 15 %-a. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül
(ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér
összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). A Ptk. 6:187. (1) bekezdése
alapján a nem teljesítés (meghiúsulás) esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését
kizárja. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi és a hibás teljesítési kötbérre vonatkozó
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igényt. A kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a
szerződésszegésért.
Jótállás: Az átadás-átvétel időpontjától számítottan 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő a fentieken kívül más szerződéses biztosítékot nem ír elő. A szerződés biztosítékainak részletes
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését az ajánlatkérő
nem teszi függővé a biztosíték nyújtásától.
A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.
Számlázás: 1 előlegszámla, 1 részszámla és 1 végszámla kiállítására van lehetőség. Az előleg számla a 20 %os előlegre vonatkozóan, a részszámla a gép leszállítására és betanítására vonatkozóan, a végszámla a gép
forgalomba helyeztetése költségeire állítható ki.
Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (6)
és (10) bekezdéseiben és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően.
Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely 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."
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
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A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra
vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont két szélső érték közötti arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Csatolandó
1.1. EKR
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- Felolvasólap
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- Nyilatkozat kizáró okokról
- Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról
- Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
1.2. Egyéb
- Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
- Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
- Változásbejegyzési eljárás esetén cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- A műszaki leírás esetlegesen 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, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepel, ennek
hiányában is a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
- Közös ajánlattétel: közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló együttműködési megállapodást
(konzorciális szerződést).
- „Műszaki követelmények” dokumentumot.
- A gép átadásásnak időpontjára nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a jótállási időszak alatt a
megajánlott jármű javítását, karbantartást biztosító saját, vagy szerződött szakszervizzel az Ajánlatkérő
székhelyétől maximum 100 km-es távolságban. A fentiekről az Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkoznia
kell.
- Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről és a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdése szerinti tilalomról.
2. Egyéb információk
2.1. Közbeszerzési dokumentumok: a https://ekr.gov.hu. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül
csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikében.
2.2. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.3. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar
fordításban.
2.4. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
2.5. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.6. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a és 114. § (6) bekezdése irányadó, azzal,
hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor.
2.7. Az ajánlati felhívás III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
2.8. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes
ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
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2.9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.
2.10. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot.
2.11. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
2.12. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése
alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a
nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
1. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
Közbeszerzési Dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még 3 nap időtartam áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt
a módosításról, a Közbeszerzési Dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
2. Ajánlatkérő a jelen eljárás során ésszerű határidő alatt a kiegészítő tájékoztatások megadása esetében:
a kérés benyújtására az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb 5. napot, a kiegészítő tájékoztatás
megadására legkésőbb a 3. napot érti.
2.13. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Kbt. a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés,
valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy
lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik.
Erre tekintettel a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt
dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. A kizáró okok
és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében a felhívásban foglaltak az irányadók.
2.14. FAKSZ: Bátyi László (00043)
2.15. Irányadó: Kbt., végrehajtási rendeletek, 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Aba Város Önkormányzata (20303/2022)
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: Aba Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727361207
Postai cím: Rákóczi Utca 12
Város: Aba
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8127
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győri Andrea
Telefon: +36 308334107
E-mail: penzugy2@aba.hu
Fax: +36 22430002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aba.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:
Aba, Bercsényi M. utca útfelújítása
Hivatkozási szám: EKR000984012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

847

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Bercsényi u. 2-30. sz. között útburkolat felújítása:
Bercsényi utca 2-30. sz. házak közötti útszakasz (1272. hrsz.) itatott makadám burkolat felújítása változó
vastagságú M22 kiegyenlítő réteggel és 6 cm aszfaltbetonnal 259,26 m hosszon 3,50 m szélességben.
Kétoldali padka feltöltés készítése M22 anyagból.
2. rész: Bercsényi u. 122-174. sz. között útburkolat felújítása:
Bercsényi utca 122-174. sz. házak közötti útszakasz (117., 148. hrsz.) itatott makadám burkolat felújítása
REMIX eljárással, 750,10 m hosszon.
A meglévő itatott makadám burkolatra 3 cm vastag Z, NZ 4/11 kiegyenlítés épül. A ki-egyenlítésre
cement szórás kerül 4% -os adagolással. A burkolatot 25 cm vtg-ban fel kell marni és össze kell keverni a
kötőanyaggal 4 m szélességben. Tömörítés után 3-5 napos utókezelés következik.
Az utókezelés után a burkolat alapra 3 rétegű bitumen emulzió itatásos hengerlés készül 3,50 m
szélességben.
Kétoldali padka feltöltés készítése M22 anyagból.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10157820 (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: Bercsényi u. 2-30. sz. között útburkolat felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233100-0

További tárgyak:
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8127 Aba 1272. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bercsényi utca 2-30. sz. házak közötti útszakasz (1272. hrsz.) itatott makadám burkolat felújítása változó
vastagságú M22 kiegyenlítő réteggel és 6 cm aszfaltbetonnal 259,26 m hosszon 3,50 m szélességben.
Kétoldali padka feltöltés készítése M22 anyagból.
(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 szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt
kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata
[darabszám] 15
2 Többlet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap jótállási időtartamon túli további jótállás, a
vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, az ajánlati elem értéke 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bercsényi u. 122-174. sz. között útburkolat felúj
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233100-0

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45233200-1
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8127 Aba 117., 148. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bercsényi utca 122-174. sz. házak közötti útszakasz (117., 148. hrsz.) itatott makadám burkolat felújítása
REMIX eljárással, 750,10 m hosszon.
A meglévő itatott makadám burkolatra 3 cm vastag Z, NZ 4/11 kiegyenlítés épül. A ki-egyenlítésre
cement szórás kerül 4% -os adagolással. A burkolatot 25 cm vtg-ban fel kell marni és össze kell keverni a
kötőanyaggal 4 m szélességben. Tömörítés után 3-5 napos utókezelés következik.
Az utókezelés után a burkolat alapra 3 rétegű bitumen emulzió itatásos hengerlés készül 3,50 m
szélességben.
Kétoldali padka feltöltés készítése M22 anyagból.
(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 szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt
kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata
[darabszám] 15
2 Többlet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap jótállási időtartamon túli további jótállás, a
vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, az ajánlati elem értéke 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes 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
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
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: Bercsényi u. 2-30. sz. között útburkolat felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12813696207
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10236220
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10157820
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: Irtás, föld- és sziklamunka
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: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12813696207
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207
Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11456917207
Postai cím: Csucskai 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917207
Hivatalos név: "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 11601849207
Postai cím: Kisfaludi Út 8
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11601849207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Bercsényi u. 122-174. sz. között útburkolat felúj
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 Ajánlatkérőnek a 2. rész: Bercsényi u. 122-174. sz. között útburkolat felújítása tekintetében nem áll módjában a
szükséges további fedezetet biztosítani, így az „Aba, Bercsényi M. utca útfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást
a 2. rész: Bercsényi u. 122-174. sz. között útburkolat felújítása tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződés megkötéséhez.
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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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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: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12813696207
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207
Hivatalos név: TEND-MIX BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27275926213
Postai cím: Kiss Ernő Utca 33/B
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27275926213
Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11456917207
Postai cím: Csucskai 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917207
Hivatalos név: "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 11601849207
Postai cím: Kisfaludi Út 8
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11601849207
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:
2022/07/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

855

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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Balatonlelle Város Önkormányzata (20316/2022)
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: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731759214
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polghiv@balatonlelle.hu
Fax: +36 85554942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonlelle.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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:
Balatonlelle, Béke utca útburkolatának felújítása
Hivatkozási szám: EKR001090752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Aszfaltos kátyúzás - kiegyenlítés készítése AC 11 jelű aszfalttal gépi erővel 450 m2
2. Bitumenemulziós alápermetezés készítése 1810 m2
3. AC-11 hengerelt aszfalt beépítése átlag 5 cm vtg-ban, hengerrel tömörítve 1810 m2
4. Magas földpadka lenyesése gépi erővel 1, ill- 3 m szélességben a felesleges anyag elszállításával
Önkormányzat által
megjelölt lerakóhelyre 52 m3
5. Padka készítés az út két oldalán 0,5-0,5 m szélességben, 10 cm vtg-ban, 0/20-as zúzottkőből, tömörítve
52 m3
A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást,
valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megjelölt esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más megjel. termék műsz.-tech. param. megfelelő
vagy egyenértékű term. is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17303470 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

858

(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: Balatonlelle, Béke utca útburkolatának felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8638 Balatonlelle, Béke utca
Balatonlelle 5784 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Aszfaltos kátyúzás - kiegyenlítés készítése AC 11 jelű aszfalttal gépi erővel 450 m2
2. Bitumenemulziós alápermetezés készítése 1810 m2
3. AC-11 hengerelt aszfalt beépítése átlag 5 cm vtg-ban, hengerrel tömörítve 1810 m2
4. Magas földpadka lenyesése gépi erővel 1, ill- 3 m szélességben a felesleges anyag elszállításával
Önkormányzat által
megjelölt lerakóhelyre 52 m3
5. Padka készítés az út két oldalán 0,5-0,5 m szélességben, 10 cm vtg-ban, 0/20-as zúzottkőből, tömörítve
52 m3
A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást,
valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megjelölt esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más megjel. termék műsz.-tech. param. megfelelő
vagy egyenértékű term. is.
(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 Ajánlattevő által megajánlott szakember, 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti
MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalati ideje (min.0 - max. 36 hónap) 10
2 3. A szerződés teljesítése során a munkaterületen a vállalkozó ill. a közreműködő által termelt hulladék
szelektív gyűjtésének biztosítása (igen/nem) 10
3 4. A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy
annál korszerűbbek (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (forint) / 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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Balatonlelle, Béke utca útburkolatának 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)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10490086214
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: mayerv@okobau.hu
Telefon: +36 302095377
Internetcím(ek): (URL) www.okobau.hu
Fax: +36 84310570
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214
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: 17303470
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10490086214
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214
Hivatalos név: Somogy Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22703691220
Postai cím: Hrsz. 224. 224
Város: Pat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8825
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22703691220
Hivatalos név: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14788930214
Postai cím: Tanácsház Utca 24 1/16
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930214
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:
2022/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Belső-Pesti Tankerületi Központ (20186/2022)
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: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835011242
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
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://kk.gov.hu/belsopest
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:
Takarítás (Alsóerdősori Bárdos L. Ált.Isk. és Gim)
Hivatkozási szám: EKR000583952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

864

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások megrendelése Ajánlatkérő tagintézménye számára, a csatolt műszaki leírásban
foglalt tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14219760 (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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911000-6

865

90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1074 Budapest Alsóerdősor u. 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vagyonkezelési szerződés alapján megállapított alapterület: 4437 m2
Ablak mennyiség darab: 856
Ablak terület m2: 1450
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával (évente 0-15
alkalommal) 10
2 Gőztisztító berendezések használata (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését és 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
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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:
12930 / 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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: tmcleankft@gmail.com
Telefon: +36 302296569
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
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: 14219760
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: Quercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14191057241
Postai cím: Huszti Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14191057241
Hivatalos név: Gáspár Ágota Tisztasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14273876242
Postai cím: Újvidék Tér 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14273876242
Hivatalos név: ArtisInno Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26379852242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26379852242
Hivatalos név: Wesiker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13604604215
Postai cím: Kökörcsin Utca 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13604604215
Hivatalos név: Mixed Service Kft
Nemzeti azonosítószám: 26770710242
Postai cím: Róna Utca 177-179
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770710242
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
Hivatalos név: Dr. Murányi Réka e. v.
Nemzeti azonosítószám: 69119486133
Postai cím: Börzsöny Utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69119486133
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:
2022/09/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Belső-Pesti Tankerületi Központ (20188/2022)
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: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835011242
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
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://kk.gov.hu/belsopest
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:
Takarítás (FPSZ Bp., Vas utca)
Hivatkozási szám: EKR000561352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

871

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások megrendelése Ajánlatkérő tagintézménye számára, a csatolt műszaki leírásban
foglalt tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7001496 (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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911000-6

872

90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1088 Budapest Vas utca 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapterület m2: 1342,27
Ablak mennyiség darab: 103
Ablak terület m2: 604,04
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával (évente 0-15
alkalommal) 10
2 Gőztisztító berendezések használata (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését és 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
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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:
12923 / 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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: tmcleankft@gmail.com
Telefon: +36 302296569
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
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: 7001496
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: ArtisInno Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26379852242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26379852242
Hivatalos név: Gáspár Ágota Tisztasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14273876242
Postai cím: Újvidék Tér 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14273876242
Hivatalos név: Wesiker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13604604215
Postai cím: Kökörcsin Utca 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13604604215
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
Hivatalos név: Dr. Murányi Réka e. v.
Nemzeti azonosítószám: 69119486133
Postai cím: Börzsöny Utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69119486133
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Belső-Pesti Tankerületi Központ (20219/2022)
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: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835011242
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
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://kk.gov.hu/belsopest
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:
Takarítás (Bp. IX. Weöres Sándor Ált.Isk. és Gimn)
Hivatkozási szám: EKR000561802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

878

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások megrendelése Ajánlatkérő tagintézménye számára, a csatolt műszaki leírásban
foglalt tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23849400 (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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911000-6

879

90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1098. Budapest Lobogó utca 1.
1098. Budapest, Toronyház utca 21
1098. Budapest, Napfény utca 3.
Uszoda, 1098. Budapest, Lobogó utca 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1098. Budapest Lobogó utca 1.:
Alaprajzok alapján felvett m2: 2356,65
Ablak mennyiség darab: 167
Ablak terület m2: 2540
1098. Budapest, Toronyház utca 21
Alaprajzok alapján felvett m2: 3788,75
Ablak mennyiség darab: 167
Ablak terület m2: 2540
1098. Budapest, Napfény utca 3.
Alaprajzok alapján felvett m2: 727,19
Ablak mennyiség darab: 82
Ablak terület m2: 1070
Uszoda, 1098. Budapest, Lobogó utca 1.
Alaprajzok alapján felvett m2: 402
Ablak mennyiség darab: 14
Ablak terület m2: 57
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával (évente 0-15
alkalommal) 10
2 Gőztisztító berendezések használata (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését és a Kbt. 114/A. §-t.
IV. szakasz: Eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

880

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:
12928 / 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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
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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: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: tmcleankft@gmail.com
Telefon: +36 302296569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
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: 23849400
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:
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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: Quercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14191057241
Postai cím: Huszti Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14191057241
Hivatalos név: ArtisInno Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26379852242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26379852242
Hivatalos név: Wesiker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13604604215
Postai cím: Kökörcsin Utca 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13604604215
Hivatalos név: Mixed Service Kft
Nemzeti azonosítószám: 26770710242
Postai cím: Róna Utca 177-179
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1145
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770710242
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
Hivatalos név: Dr. Murányi Réka e. v.
Nemzeti azonosítószám: 69119486133
Postai cím: Börzsöny Utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69119486133
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:
2022/09/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (20240/2022)
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: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726542206
Postai cím: Köztársaság Tér 1.
Város: Domaszék
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6781
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Tímea Ágnes
Telefon: +36 62284011
E-mail: hivatal@domaszek.hu
Fax: +36 62284011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.domaszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Óvoda fejlesztése során eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000776532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

885

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Domaszéki Kincskereső Óvodába udvari játékok beszerzése és főzőkonyha kapacitásbővítése a
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1_2022_00008 azonosító számú projekt keretében, két részajánlati körben.
1.rész: Játszóeszközök beszerzése
2.rész: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a
dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22761623 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Játszóeszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

37535200-9

További tárgyak:
37535220-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6781 Domaszék, Ady Endre utca 14. hrsz. 316
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db dupla torony ferde híddal (Az eszköz rendelkezik egy fő toronnyal melyen műanyag sátor tető van. A
toronyhoz két oldalán különböző szint különbséggel kapcsolódik a fő toronyhoz két bástya. Az egyikhez
egy mászó fal , míg a másikhoz egy mászó rámpa és egy íves mászó fal tartozik mely szintén műanyagból
készül. A torony ellentétes oldalán egy 4 méteres hinta rúd található melyen két lap hinta található. Az
eszközön található oldal panelek HDPE UV álló műanyag.);
1 db dupla torony ferde híddal (Az eszköz egy bástyából és egy iker toronyból áll, melyet egy ferde fix híd
köt össze. A bástya és a torony teteje is műanyagból készül. Míg az oldal panelek is mind HDPE UV álló
műanyagok. Az iker toronyhoz csatlakozik két mászó fal, az egyiken mászó kövekkel, a másikon műanyag
mászó téglák vannak. A bástyához egy mászó háló segíti a feljutást. Acél betétes kötélből)
1 db Négyoldalú mászóka (A négy oldalú mászóka minden oldala 170 cm . Minden oldalán plusz még a
tetején is található játszó rész.); 1 db billenő korong; 1 db rugós játék; 1 db egyensúlyozó híd; 1 db kanadai
pad, asztal; 1 db kétszemélyes mérleghinta; 1 db polyball; 1 db rugós lóhere; 1 db mászókás babaház ,1 db
fém iglu
Az eszközök leszállítása, telepítése és engedélyeztetése, minősítése is a nyertes ajánlattevő feladata!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eszközökre kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás
időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó 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: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00008
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39220000-0

További tárgyak:
39300000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6781 Domaszék, Ady Endre utca 14. hrsz. 316
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db egymedencés mosogató.
1 db Rozsdamentes tányér és pohár csepegtető.
1 db Mikrohullámú sütő.
2 db Zsákos és nagy rekeszes áruk tárolására egyutas műanyag raklap.
1 db Burgonyakoptató gép.
2 db 200 cm magas állvány, négy polccal.
1 db Kombisütő
1 db Gáztűzhely
1 db Gázüzemű főzőzsámoly,
1 db 120 literes elektromos billenőserpenyő
1 db Gázüzemű főzőüst.
1 db Inox fali "Normal" elszívóernyő
1 db három szintes szállítókocsi
1 db 200 cm magas állvány, négy polccal.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések helyszínre szállítása, lerakodása, elhelyezése, beüzemelése,
amennyiben szükséges, az eszköz összeszerelése, adott esetben a felhasználói oktatás megtartása.
A feladat elvégzése során a konyha működése nem akadályozható, valamint Ajánlatkérő felhívja az
Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhasználói oktatás, betanítás időtartama a teljesítési határidőbe
beleszámít.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra,
műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eszközökre kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás
időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó 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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00008
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13446 / 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: Játszóeszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/15 (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: Játszótérpont kft
Nemzeti azonosítószám: 25865514213
Postai cím: Háros Utca 8002/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: info@jatszoterpont.hu
Telefon: +36 208007573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865514213
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: 6946000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: Játszótérpont kft
Nemzeti azonosítószám: 25865514213
Postai cím: Háros Utca 8002/1
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25865514213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Konyhatechnológiai 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:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
E-mail: info@zericom.hu
Telefon: +36 703866929
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
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: 15815623
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12057793242
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
Hivatalos név: REST-O-SUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22622907213
Postai cím: Hunyadi Utca 23
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622907213
Hivatalos név: ,,VINTO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10748451243
Postai cím: Mester Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10748451243
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
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:
2022/09/19 (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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Egyek Nagyközség Önkormányzata (20336/2022)
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: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Belterületi utak fejlesztése”
Hivatkozási szám: EKR000854092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

896

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 eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Egyek belterületén,
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
helyi közutak szilárd burkolattal történő ellátása.
A nyertes ajánlattevő feladatait a műszaki leírásban rögzített útépítési munkák képezik. Az építési
beruházás a fent megjelölt három utcára vonatkozik, így a műszaki dokumentumokból az egyéb,
tervekben szereplő utcákat kérjük figyelmen kívül hagyni.
A tervezett építési beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52700194 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: „Belterületi utak fejlesztése”
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: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Egyek
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Egyek belterületén,
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
helyi közutak szilárd burkolattal történő ellátása.
A belterületi útfejlesztés teljes hossza: 1561,13 méter.
A nyertes ajánlattevő feladatait a műszaki leírásban rögzített útépítési munkák képezik. Az építési
beruházás a fent megjelölt három utcára vonatkozik, így a műszaki dokumentumokból az egyéb,
tervekben szereplő utcákat kérjük figyelmen kívül hagyni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől
számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik.
2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy
a beruházás egy helyszínen, községen belül valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő
munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása,
továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12629 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Belterületi utak fejlesztése”
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: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
E-mail: dudits63@freemail.hu
Telefon: +36 304073324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66352970
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52700194
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-KÉ felelős műszaki
vezető
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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: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22875624209
Postai cím: Köntösgátsor 15.
Város: Debrecen
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NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624209
Hivatalos név: Farkas Aszfalt Multitrade Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22682372213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682372213
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
Hivatalos név: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209
Hivatalos név: Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23577893210
Postai cím: Vörösmarty Mihály Út 25.
Város: Feldebrő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3352
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23577893210
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23156164215
Postai cím: Böszörményi Út 226
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12627853215
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392205
Postai cím: Szent Imre Utca 620/4. hrsz.
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392205
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlattevők:
1. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 77.601.894,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
2. Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság (3352 Feldebrő, Vörösmarty Mihály út 25.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 80.631.150,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
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3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
3. VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (4242 Hajdúhadház, Nyíl utca 26.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 76.447.776,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
4. Magyar-Parképítő Kft. (4244 Újfehértó, Böszörményi út 226.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 68.679.106,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
5. Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4700 Mátészalka, Budai
Nagy Antal utca 14. A. ép.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 80.289.119,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
6. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 83.950.000,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
7. ”UNIVERSAL BAU 96” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Köntösgátsor 15.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 132.235.065,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
8. TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 88.198.525,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
9. Farkas Aszfalt Multitrade Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 88.961.070,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 48 hónap
10. TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (3934 Tolcsva, Szent Imre utca 620/4. hrsz.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 77.121.726,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
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3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Egyek Nagyközség Önkormányzata (20337/2022)
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: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Hivatkozási szám: EKR000610812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

906

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében a II.2.4. pontban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 171563340 (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: "Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, 0196/1, 0196/2, 0326/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében:
A projekt keretében a Dorogmai és Gyepmesteri utak meglévő aszfalt útburkolatának felújítására kerül sor,
az érintett szakaszok az alábbiak:
Dorogmai út burkolatfelújítása 0196/1 és 0196/2 hrsz. (3762 fm)
Gyepmesteri út burkolatfelújítása 0326/2 hrsz ingatlanon (700.5 fm)
Összesen: 4462,5 fm
Az érintett utcák felújítandó útburkolata az Ajánlatkérő kezelésében van. A tervezett felújítás
közútterületet nem érint.
Tervezett beavatkozások ismertetése:
Vízszintes vonalvezetés:
A vízszintes vonalvezetés megegyezik a meglévő geometriával. Az útpálya állapota minkét útszakasz
esetében helyenként erősen leromlott, az aszfaltréteg töredezett lekopott, továbbá az alépítmény
is töredezett. A beruházás során az útpálya eredeti szélességi és csatlakozó ív paraméterei kerülnek
helyreállításra.
A tervezett útfelújítás burkolatszélessége a Dorogmai út esetében 5,00-6,00 m között változó.
A Gyepmesteri út esetében 6,00-6,50 m között változó. A meglévő nyomvonalon található ívekben
helyszínrajzi beavatkozás nem történik.
A Gyepmesteri út esetében a töredezett burkolatszélek helyreállítása érdekében a helyszínrajzokon
megjelölt helyeken a burkolatszélt az útalap korrekciójával kell helyreállítani. Ezen esetekben az útalap
építendő szélessége min. 70cm, melyet szükség esetén a tömöríthetőség érdekében a padka alá be kell
nyújtani. Az útpálya állapota miatt marás nem szükséges. A pálya profilhelyességét, a megfelelő oldalesést
nem teljes szélességben építendő kiegyenlítőréteggel kell kialakítani, melyre teljes szélességű kopóréteg
építendő.
Az útalap korrekcióval érintett helyeken az útalapra aszfalt kötőréteg is beépítésre kerül.
A Dorogmai út esetében az útalapon nem indokolt korrekció. Az oldalesés a pálya marásával és teljes
szélességben építendő változó vastagságú kiegyenlítő –kopóréteggel biztosítható.
A lokális burkolathibákat mindkét esetben a kivitelezés megkezdésekor a hiba körülvágását követően
kátyúzással javítani szükséges.
Az útburkolat mentén mindkét utca esetében 1,0-1,0 m szélességű mechanikailag stabilizált padka
építendő.
A tervezett útburkolat felújítások során a kialakítandó közlekedésre alkalmas felület szélessége
minimálisan 7,00 méter.
Magassági vonalvezetés:
Magassági vonalvezetés kialakítása során a meglévő pálya esésviszonyait követjük. A tervezett pályaszint
minden esetben a meglévő pályaszint felett helyezkedik el, így a tervezett burkolat teherbírása sehol sem
csökken a meglévőhöz képest. A burkolaterősítés mértéke maximálisan 5,0 centiméter.
A tervezett oldalesés végig 2,0-3,0 % között változó. Azokon a helyeken, ahol a meglévő keresztvagy hosszirányú esés nem kielégítő, ott a nagyobb keresztesés a kopóréteg vastagságának
változtatásával, vagy kiegyenlítő réteg építésével kerül kialakításra.
A csatlakozó utak aszfalt burkolatát a szükséges mértékig marással és aszfalt kopóréteg átlapolással
kell csatlakoztatni a felújítandó úthoz.
Keresztmetszeti kialakítás:
A burkolat keresztirányú esése 2,0-3,0 % között változó a vízelvezető árkok irányába.
A tervezett útburkolat felújítások során a kialakítandó közlekedésre alkalmas felület szélessége
egységesen min. 7,00 méter.
A padkán túli 0,5-1,0m-es sávot (ami az építéssel még érintett területrész) a vízelvezetés érdekében
min5%-os eséssel kell kialakítani, illetve rekultiválni.
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Építendő rétegrendek:
Aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete Dorogmai út:
— 4,0-7,0 cm AC-11 kopó(N) teljes szélességű aszfalt kiegyenlítő kopóréteg
— 3,5-5,0 cm AC-11 kötő(N) nem teljes szélességű profiljavító réteg (szükség szerint)
— meglévő visszamart pályaszerkezet
Aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete Gyepmesteri út:
— 5,0 cm AC-11 kopó(N) aszfalt kopóréteg
— 3-6,0 cm AC-11 kötő(N) nem teljes szélességű profiljavító réteg (szükség szerint)
— meglévő visszamart pályaszerkezet
Aszfalt útburkolat felújítás pályaszerkezete pályaszél korrekcióval Gyepmesteri út:
— 5,0 cm AC-11 kopó(N) aszfalt kopóréteg
— 5,0 cm AC-11 kötő(N) aszfalt kötőréteg
— 20 cm M90 mechanikai stabilizáció útalap
— 20 cm homokos-kavics talajjavító és fagyvédő réteg
A tervezett útburkolat felújítás megvalósítása nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző 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. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUFban kifejezve) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől
számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik.
2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy
a beruházás egy helyszínen, községen belül valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő
munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása,
továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
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:
14783 / 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: "Külterületi helyi közutak fejlesztése"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (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
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
E-mail: dudits63@freemail.hu
Telefon: +36 304073324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 238771745
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171563340
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás III.1.3.) M/1.1. 1 fő
MV-KÉ szakember, felhívás III.1.3.) M/1.2. 1 fő MV-É szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209
Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
Hivatalos név: Kanyár-Bau Korlátolt Felelősségű
Nemzeti azonosítószám: 25987449215
Postai cím: Dombrádi Út 50
Város: Tiszakanyár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4439
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25987449215
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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlattevők:
1. Kanyár-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (4439 Tiszakanyár, Dombrádi út 50.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 231.500.000,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 12 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
2. Dynamic Építő Kft. (3300 Eger, Kistályai út 18.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 198.673.070,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
3. PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5135 Jászivány Kövesút Dűlő 2.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 226.795.917,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
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4. KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4220
Hajdúböszörmény Polgári utca 13.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban kifejezve): nettó 239.121.204,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen
szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap): 36 hónap
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (19988/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10893850244
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zsuzsanna
Telefon: +36 14554100
E-mail: kovacszs@fcsm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.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: szennyvízelhelyezés és kezelés
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:
Távközlési rendszer kivitelezése és karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001000452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45314000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Távközlési rendszer tervezése, építménybe történő beszerelése,
kivitelezése és üzemszerű karbantartása ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése keretében. Ajánlatkérő
az ügyfélszolgálati rendszerének fejlesztése keretében az ügyfélköréhez tartozó nagyfogyasztási
falhasználási helyeken a bekötési vízmérők intelligens mérési rendszerbe történő bekapcsolását tervezi
1.000 db bekötési vízmérővel felszerelt telepítési pontra (mérőhelyre) vonatkozóan.
Ajánlatkérő az intelligens mérési rendszer megvalósításához szükséges távleolvasási adatkommunikációt
olyan távközlési rendszerrel kívánja megvalósítani, amelynek adatkommunikációs eszköze
• a bekötési vízmérő elhelyezését szolgáló sajátos építménybe beszerelhető és ott üzemeltethető, és
onnan a mérőberendezés fizikai leszerelése nélkül bármikor le is szerelhető és áttelepíthető egy másik
telepítési pontra,
• saját energiaellátással rendelkezik és
• képes az adott telepítési ponton lévő, megfelelő impulzus jeladóval rendelkező vízmérőtől érkező
vízfelhasználási impulzusok (jelek) gyűjtésére, tárolására, és
• az elektronikus kommunikáció (távközlés) valamely formáján keresztül képes adatok továbbítására
Ajánlatkérőnél üzemeltetett adatfeldolgozó szoftverbe
Beszerelések tervezett ütemezése: 2022. évben 250 db telepítési pontra, 2023. december 31. napjáig a
fennmaradó mennyiségre.
Vállalkozó feladata:
- A rendszer tervezése
- Az adatkommunikációs eszközök beszerelésének kivitelezése
- Az adatkommunikációs eszközök karbantartása
Oktatás a rendszer beszerelésének megkezdése előtt egy alkalommal, azt követően évente egy
alkalommal.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
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II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 146800000 (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: Távközlési rendszer kivitelezése és karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45314000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Távközlési rendszer tervezése, építménybe történő beszerelése,
kivitelezése és üzemszerű karbantartása ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése keretében. Ajánlatkérő
az ügyfélszolgálati rendszerének fejlesztése keretében az ügyfélköréhez tartozó nagyfogyasztási
falhasználási helyeken a bekötési vízmérők intelligens mérési rendszerbe történő bekapcsolását tervezi
1.000 db bekötési vízmérővel felszerelt telepítési pontra (mérőhelyre) vonatkozóan.
Ajánlatkérő az intelligens mérési rendszer megvalósításához szükséges távleolvasási adatkommunikációt
olyan távközlési rendszerrel kívánja megvalósítani, amelynek adatkommunikációs eszköze
• a bekötési vízmérő elhelyezését szolgáló sajátos építménybe beszerelhető és ott üzemeltethető, és
onnan a mérőberendezés fizikai leszerelése nélkül bármikor le is szerelhető és áttelepíthető egy másik
telepítési pontra,
• saját energiaellátással rendelkezik és
• képes az adott telepítési ponton lévő, megfelelő impulzus jeladóval rendelkező vízmérőtől érkező
vízfelhasználási impulzusok (jelek) gyűjtésére, tárolására, és
• az elektronikus kommunikáció (távközlés) valamely formáján keresztül képes adatok továbbítására
Ajánlatkérőnél üzemeltetett adatfeldolgozó szoftverbe
Beszerelések tervezett ütemezése: 2022. évben 250 db telepítési pontra, 2023. december 31. napjáig a
fennmaradó mennyiségre.
Vállalkozó feladata:
- A rendszer tervezése
- Az adatkommunikációs eszközök beszerelésének kivitelezése
- Az adatkommunikációs eszközök karbantartása
Oktatás a rendszer beszerelésének megkezdése előtt egy alkalommal, azt követően évente egy
alkalommal.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

917

(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 jótállás időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap
ajánlható meg 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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:
Kbt. 115. § (1) bekezdés. Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

918

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-22000444/BERO2022 Rész száma: Elnevezés: Távközlési rendszer kivitelezése és
karbantartása
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: 2022/09/14 (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: Smart Metering Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24231752213
Postai cím: Szabadság Út 397-399.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt_kerinagy@smsolutions.hu
Telefon: +36 309827003
Internetcím(ek): (URL) www.smsolutions.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24231752213
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: 146800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

919

(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: Smart Metering Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24231752213
Postai cím: Szabadság Út 397-399.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24231752213
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Hivatalos név: PASA SPECIÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23507649242
Postai cím: Abonyi Utca 15/A félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23507649242
Hivatalos név: FITS Magyaroszág Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13908740214
Postai cím: Szent László Utca 89/a
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13908740214
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:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Gesztelyi Football Club Sportegyesület (19566/2022)
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: Gesztelyi Football Club Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 18731428105
Postai cím: Esze Tamás Utca 34.
Város: Gesztely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3715
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacsó Levente Péter
Telefon: +36 706365184
E-mail: bacso1988@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
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: Sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Műfüves futballpálya építése
Hivatkozási szám: EKR001075922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

922

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő műfüves futballpálya építését kívánja megvalósítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 135575164 (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: Műfüves futballpálya építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112720-8

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
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45200000-9
45221250-9
45236110-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3715 Gesztely külterület, 075.hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő műfüves futballpálya építését kívánja megvalósítani, az
alábbiak szerint:
Geodéziai felmérések és átadási dokumentáció készítése 1,00 készlet
Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése 1 344,00
m3
Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. 6 720,00 m2
Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, drén-és gyűjtődrénárkok részére. (átlagosan 0,4x0,4
m) 230,40 m3
Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 4 db szikkasztóárok részére (2x2x2 m) 32,00 m3
Összes kitermelt föld elhelyezése a helyszínen, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével 2 168,64 m3
Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm. 80 mm) Az árkok geotextíliával bélelve. A
csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan. 1 320,00 fm
Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm. 160 mm) Az árkok geotextíliával bélelve.
Alapvonalakkal párhuzamosan. 120,00 fm
Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból 230,40 m3
Szikkasztó gödrök (2x2x2) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geotextília alátéttel és letakarással 32,00
m3
Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, C12-es betongerendába
rakva 338,00 fm
Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 % 6 720,00 m2
Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50-es fagyálló zúzottkőből, tömörítéssel (átlagosan 20 cm vastagságban)
90 %-ra tömörítve. 1 344,00 m3
Fagyálló szűrőréteg készítése 0/32-es zúzottkőből, tömörítéssel (átlagosan 10 cm vastagságban) 90 %-ra
tömörítve. 672,00 m3
Kiegyenlítő szűrőréteg készítése NZ 0/4-es szemcseméretű agyag és iszapmentes fagyálló zúzottkőből
(átlagosan 5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve. 336,00 m3
Vízáteresztő műfüves sportpálya burkolat készítése, előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics
vagy meglévő szilárd aljzatra, ütéscsillapító réteg nélkül, speciális felület. Szálmagasság: 60 mm, 100%
Polietilén, 12.600 dtex, fűszál vastagsága: 320 mikron, 1 db bevágott 100×62 m-es fehér színű futballpálya
vonalazással. 6 720,00 m2
Kvarchomok feltöltése, besöprése (20 kg/m2) 6 720,00 m2
Gumigranulátum szinezetlen (fekete) SBR feltöltése, besöprése (12 kg/m2) 6 720,00 m2
Labdafogó háló, játékterületet körülölelő, 5 m magas, zöld színű, UV álló, 13×13 cm lyukbőségű, kültéri,
zöld színű. 60×60 mm-es tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal, sodronykötél segítségével elhelyezve.
338,00 fm
Személyi bejárati kapu 2 m magas, tüzihorganyzott 1,00 db
Talajhoz fixen hüvelyekkel rögzíthető futballkapu (belső méret: 732×244 cm). Futballkapu hálóval együtt
kompletten. 2,00 db
Cserepad (12 férőhelyes) telepítéssel együtt kompletten. 2,00 db
Villanyvilágítás kiépítése kompletten. Fémhalogén lámpás. 4 db 18-20 m magas tüzihorganyzott
villanyoszlop, oszloponként 3-4 db fényvetővel. Kb. 150-200 lux átlagos megvilágításhoz szükséges 12-16
db 2000 W-os fényvetővel (2000 W-os fényforrással együtt). 1 db kültéri vandálbiztos kapcsolószekrénnyel.
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Elektromos dokumentációval, jegyzőkönyvvel. A tervezett világítás a pálya emelt edzésszintű világítására
alkalmas. A betáplálást Megrendelőnek kell biztosítania!
Tárgyi kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális
formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció
összeállítása, és amennyiben az engedélyező hatóság hiánypótlást ír, elő, azon dokumentumok, iratok és
munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember mélyépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember műfüves burkolat
kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hón 10
3 Többletjótállás időtartama a köt. 36 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; min: (36
hó felett) 0 hó, max: (36 hó felett) 24 hó, egész hónapokban 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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Kiegészítés a II.2.7. ponthoz Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített
kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe
vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének
változó időpontjára tekintettel módosulhat.
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: Műfüves futballpálya építése
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: 2022/09/06 (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: Sport-Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22778022205
Postai cím: Móra Ferenc Utca 1.
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
E-mail: sportbautrade@gmail.com
Telefon: +36 205555898
Internetcím(ek): (URL) www.sportbau.hu
Fax: +36 46655312
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778022205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 172180465
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135575164
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

927

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: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: 13416058205
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
Hivatalos név: Sport-Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22778022205
Postai cím: Móra Ferenc Utca 1.
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778022205
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:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Héreg Község önkormányzata (20143/2022)
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: Héreg Község önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15387343111
Postai cím: Fő Út 84
Város: Héreg
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2832
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nieszner József
Telefon: +36 34372665
E-mail: polgarmesterhereg@t-online.hu
Fax: +36 34372665
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hereg.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:
A Héregi Mesevár Óvoda belső átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000607292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

930

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ALAPRAJZI ELRENDEZÉS, HELYISÉGKÖNYV
A korszerűsítés során a földszint feltárása változatlan marad, azonban a helyiségek javarésze,
a két csoportszoba és az iroda kivételével, vagy méretben, vagy funkcióban változik.
TORNASZOBA KIALAKÍTÁS
A tornaszoba területe jelentően megnövekszik. A jelenlegi szertár megszűnik, a tárolást a
homlokzati végfalnál elhelyezett, beépített szekrények biztosítják.
GYERMEK VIZESBLOKK KIALAKÍTÁS
A gyermek vizesblokk – a megszűnő főzőkonyha helyén - mindkét csoportszobából jól
elérhetően, súlyponti helyre kerül. A szaniterek darabszáma az OTÉK vonatkozó előírásai
alapján lettek meghatározva.
A helyiségben fokozattan csúszásmentes greslap padlóburkolat készül. Az oldalfalra pedig
2,10 magasan kerámia burkolat.
MELEGÍTŐKONYHA KIALAKÍTÁS
A melegítő konyha – ami az óvodát és az iskolát látja el, valamint és a szociális étkeztetést is
biztosítja - a jelenleg raktárként funkcionáló helyiségek területét veszi igénybe. Az átalakítás
módot ad arra, hogy az óvodával való közvetlen kapcsolat megtartása mellett különválasztottan tudjon
működni, illetve külső bejáraton keresztül közvetlenül tudja biztosítani
a szociális étkeztetés során az adagok kiszállítását.
A konyhához kapcsolódóan az ott dolgozók számára külön öltöző-vizesblokk létesül.
A konyha és a konyha személyzeti öltőző helyiségeiben fokozattan csúszásmentes greslap
padlóburkolat készül. Az oldalfalra pedig 2,10 magasan kerámia burkolat.
Bontási munkák:
- az átalakítás során szükségtelenné váló válaszfalak bontása
- belső nyílászárók bontása
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- falburkolatok bontása
- padlólemez bontása burkolattal együtt
Építési munkák:
- új szerelt falak elkészítése
- új padlószerkezet elkészítése, hő- és talajnedvesség elleni szigeteléssel együtt
- üzemi víz elleni szigetelés padló szerkezetben (vízeshelyiségek) és oldalfalon
(zuhanyállások)
- fal és padlóburkolás
- nyílászárók beépítése
- festés és mázolás
- beépített bútorok elhelyezése
- külső akadálymentes bejutást biztosító rámpa megépítése
Az akadálymentesítés fő elemei:
- akadálymentes utcai parkoló létesítése
- az utcai homlokzati bejáratnál akadálymentes bejárat kialakítása rámpával
- akadálymentes mosdó kialakítása a földszinten
Hőellátás gépészeti munkák
Vízellátás-csatornázás gépészeti munkák
Gázszereléssel kapcsaolatos gépészeti munkák
Villamos szerelési munkák
Földmunka: 249,5 m3
Falazás: 1,2 m3
Vakolás: 135,5 m2
Gipszkartonozás: 120,2 m2
Burkolási munkák: 999,1 m2
Nyílászárók beépítése: 22 db
Festés: 944,9 m2
Szigetelési munkák: 1 457,3 m2
Térburkolás: 42 m2
Fűtési vezeték: 460 m
Lapradiátorok: 35 db
Kondenzációs fali fűtőkazán: 1 db
Mosogatók: 2 db
WC csésze tartozékokkal: 4 db
Vízvezeték: 378 m
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés tartozékokkal: 1 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése: 5 db
Zuhanygarnitúrák: 3 db
Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra: 1 db
Konyhai páraelszívók, nagykonyhai páraelszívó ernyő elhelyezése: 1 db
Gázvezeték: 19 m
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig: 900 m
Műanyag védőcső elhelyezése: 926 m
Kábelek: 1 253 m
Lámpatestek, panelek: 99 db
Felújítandó épület hasznos alapterülete 393,5 m2.
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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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: „Belső átalakítás a Héregi Óvodában”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45110000-1
45231300-8
45233200-1
45233290-8
45261400-8
45262300-4
45310000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45410000-4
45421100-5
45432130-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2832 Héreg, Iskola út 1. (Hrsz: 790)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ALAPRAJZI ELRENDEZÉS, HELYISÉGKÖNYV
A korszerűsítés során a földszint feltárása változatlan marad, azonban a helyiségek javarésze,
a két csoportszoba és az iroda kivételével, vagy méretben, vagy funkcióban változik.
TORNASZOBA KIALAKÍTÁS
A tornaszoba területe jelentően megnövekszik. A jelenlegi szertár megszűnik, a tárolást a
homlokzati végfalnál elhelyezett, beépített szekrények biztosítják.
GYERMEK VIZESBLOKK KIALAKÍTÁS
A gyermek vizesblokk – a megszűnő főzőkonyha helyén - mindkét csoportszobából jól
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elérhetően, súlyponti helyre kerül. A szaniterek darabszáma az OTÉK vonatkozó előírásai
alapján lettek meghatározva.
A helyiségben fokozattan csúszásmentes greslap padlóburkolat készül. Az oldalfalra pedig
2,10 magasan kerámia burkolat.
MELEGÍTŐKONYHA KIALAKÍTÁS
A melegítő konyha – ami az óvodát és az iskolát látja el, valamint és a szociális étkeztetést is
biztosítja - a jelenleg raktárként funkcionáló helyiségek területét veszi igénybe. Az átalakítás
módot ad arra, hogy az óvodával való közvetlen kapcsolat megtartása mellett különválasztottan tudjon
működni, illetve külső bejáraton keresztül közvetlenül tudja biztosítani
a szociális étkeztetés során az adagok kiszállítását.
A konyhához kapcsolódóan az ott dolgozók számára külön öltöző-vizesblokk létesül.
A konyha és a konyha személyzeti öltőző helyiségeiben fokozattan csúszásmentes greslap
padlóburkolat készül. Az oldalfalra pedig 2,10 magasan kerámia burkolat.
Bontási munkák:
- az átalakítás során szükségtelenné váló válaszfalak bontása
- belső nyílászárók bontása
- falburkolatok bontása
- padlólemez bontása burkolattal együtt
Építési munkák:
- új szerelt falak elkészítése
- új padlószerkezet elkészítése, hő- és talajnedvesség elleni szigeteléssel együtt
- üzemi víz elleni szigetelés padló szerkezetben (vízeshelyiségek) és oldalfalon
(zuhanyállások)
- fal és padlóburkolás
- nyílászárók beépítése
- festés és mázolás
- beépített bútorok elhelyezése
- külső akadálymentes bejutást biztosító rámpa megépítése
Az akadálymentesítés fő elemei:
- akadálymentes utcai parkoló létesítése
- az utcai homlokzati bejáratnál akadálymentes bejárat kialakítása rámpával
- akadálymentes mosdó kialakítása a földszinten
Hőellátás gépészeti munkák
Vízellátás-csatornázás gépészeti munkák
Gázszereléssel kapcsaolatos gépészeti munkák
Villamos szerelési munkák
Földmunka: 249,5 m3
Falazás: 1,2 m3
Vakolás: 135,5 m2
Gipszkartonozás: 120,2 m2
Burkolási munkák: 999,1 m2
Nyílászárók beépítése: 22 db
Festés: 944,9 m2
Szigetelési munkák: 1 457,3 m2
Térburkolás: 42 m2
Fűtési vezeték: 460 m
Lapradiátorok: 35 db
Kondenzációs fali fűtőkazán: 1 db
Mosogatók: 2 db
WC csésze tartozékokkal: 4 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

934

Vízvezeték: 378 m
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés tartozékokkal: 1 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése: 5 db
Zuhanygarnitúrák: 3 db
Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra: 1 db
Konyhai páraelszívók, nagykonyhai páraelszívó ernyő elhelyezése: 1 db
Gázvezeték: 19 m
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig: 900 m
Műanyag védőcső elhelyezése: 926 m
Kábelek: 1 253 m
Lámpatestek, panelek: 99 db
Felújítandó épület hasznos alapterülete 393,5 m2.
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2 a) pontja szerinti
alkalmassági minimumkövetelményben szereplő szakember többlet tapasztalata ( min.0, max.36
hónap) 10
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2 b) pontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelményben szereplő szakember többlet tapasztalata ( min.0, max.36 hónap) 10
3 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)
értékelése 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_Plusz-3.3.1-21-KO21-2022-00010
II.2.9) További információ:
AF III.1.3. igazolási mód folyt.:A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak
szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha
az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A 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
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szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási
módok helyett.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített fenti –
13.1. pontban foglalt - előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a – 13.2. pontban –
fentiek szerint, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Szerződésben megjelenő feltétel: "Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges.
Felek az ÉVOSZ és a Közbeszerzési Hatóság 2022.03.23. napján kelt Ajánlás 4. pontja alapján a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontja alapján az alábbi feltételeket határozzák meg:
Felek előre számolnak azzal, hogy az orosz-ukrán konfliktus, illetve az egyéb világpiaci tendenciák miatt
a szerződés tárgyát képező beépítendő anyagok listaárai az ajánlattételi határidőhöz képest a kivitelezés
ideje alatt több, mint 5 %-kal emelkednek. Felek ideértik a rezsióradíj több, mint 5%-os emelkedését
előidéző törvényi/hatósági/kormányzati előírások és/vagy geopolitikai hatásokat.
Fentiekre tekintettel a Felek a Vállalkozó írásbeli jelzésére felülvizsgálják az egyes anyagok listaárait,
illetve a rezsióradíjakat a kivitelezés ideje alatt, és amennyiben az egyes anyagok listaárai, illetve a
rezsióradíjak az ajánlattétel időpontjához képest több, mint 5%-kal emelkednek, úgy a Vállalkozási
szerződés összege automatikusan módosul a beépítendő anyagok, illetve a rezsióradíj áremelkedése,
illetve okozta mértékkel."
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:
12904 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Belső átalakítás a Héregi Óvodában”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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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
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: ZaFiR Mérnök Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22630272211
Postai cím: Táncsics M. Utca 93.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630272211
Hivatalos név: FeszkóVill Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27078640211
Postai cím: Széchenyi István Utca 9/A
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27078640211
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
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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Készenléti Rendőrség (20281/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rothermel Dániel
Telefon: +36 19994077
E-mail: rothermeldk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
tűzoltó kész., vízforrások karb.tart., felülvizsg.
Hivatkozási szám: EKR000425272022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

940

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50413200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Készenléti Rendőrség Budapest és pest megyei, további vidéki objektumaiban lévő tűzoltó készülékek,
tűzoltó vízforrások és tartozékaik karbantartása és időszakos felülvizsgálata 24+12 hónapra, vagy
a keretösszeg (1-2. rész: 36.000.000 Ft) kimerüléséig a műszaki leírásban foglaltak szerint, az alábbi
részajánlati körökben:
Budapest és Pest megyéhez kapcsolódó mennyiségek (1. rész):
készülék fali tűzcsap külső tűzcsap
2550 db 89 db 84 db
Vidéki helyszínekhez kapcsolódó mennyiségek (2. rész):
készülék fali tűzcsap külső tűzcsap
422 db 4 db 11 db
A szolgáltatás tárgyát képező termékek listáját, valamint az adott időszakra tervezett mennyiséget a
közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat
tartalmazza.
A részletes műszaki leírást, minőségi előírásokat a KKD tartalmazza.
A keretösszegek felhasználására a tényleges megrendelések mértékéig, de lagalább a keretösszeg 70%-áig
kerül sor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36000000 (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:
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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: Budapest és pest megyei objektumok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50413200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 14 budapesti objektum, továbbá Dunakeszi, Remeteszőlős,
Szigetbecse, Csepel Szabadkikötő a II.2.13) pontban feltüntetett címeken.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Készenléti Rendőrség Budapest és pest megyei objektumaiban lévő tűzoltó készülékek, tűzoltó
vízforrások és tartozékaik karbantartása és időszakos felülvizsgálata 24+12 hónapra, vagy a keretösszeg (1.
rész: 27.000.000 Ft) kimerüléséig a műszaki leírásban foglaltak szerint, az alábbi részajánlati körben:
Budapest és Pest megyéhez kapcsolódó mennyiségek (1. rész):
készülék fali tűzcsap külső tűzcsap
2550 db 89 db 84 db
A szolgáltatás tárgyát képező termékek listáját, valamint az adott időszakra tervezett mennyiséget a
közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat
tartalmazza.
A részletes műszaki leírást, minőségi előírásokat a KKD tartalmazza.
A keretösszeg felhasználására a tényleges megrendelések mértékéig, de legalább nettó 18 900 000 Ft
összeg erejéig kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Karbantartásra elszállított készülékek visszaszállítása 5-25 naptári napon
belül 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Teljesítés helyei:
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1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
1133 Budapest, Bessenyei utca 9.
1067 Budapest, Csengery út 47.
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
1078 Budapest, István utca 23-25.
1077 Budapest, Király utca 71.
1021 Budapest, Labanc út 57.
1062 Budapest, Lendvay utca 14-16.
1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1087 Budapest, Mosonyi utca 5-7.
1143 Budapest, Radovic Dusán köz 4.
1136 Budapest, Pannónia utca 27-29.
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 1.
2321 Szigetbecse, Réti út 20.
1013 Budapest, Öntőház utca 5.
1064 Budapest, Vörösmarty utca 50.
Csepel Szabadkikötő
1139 Budapest, Teve utca 4-6.

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50413200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A II.2.13) pontban feltüntetett címeken található objektumok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Készenléti Rendőrség vidéki objektumaiban lévő tűzoltó készülékek, tűzoltó vízforrások és tartozékaik
karbantartása és időszakos felülvizsgálata 24+12 hónapra, vagy a keretösszeg (2. rész: 9.000.000 Ft)
kimerüléséig a műszaki leírásban foglaltak szerint, az alábbi részajánlati körben:
Vidéki helyszínekhez kapcsolódó mennyiségek (2. rész):
készülék fali tűzcsap külső tűzcsap
422 db 4 db 11 db
A szolgáltatás tárgyát képező termékek listáját, valamint az adott időszakra tervezett mennyiséget a
közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat
tartalmazza.
A részletes műszaki leírást, minőségi előírásokat a KKD tartalmazza.
A keretösszeg felhasználására a tényleges megrendelések mértékéig, de legalább nettó 6 300 000 Ft
összeg erejéig kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Karbantartásra elszállított készülékek visszaszállítása 5-25 naptári napon
belül 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Teljesítés helyei:
Baja - Petőfi sziget
4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149.
LRSZ Siófok - Balatonkiliti repülőtér
3400 Mezőkövesd, Zsóryfürdő, Ostoros utca 5.
3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.
8002 Győr, Szövetség utca 15-17.
6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
8800 Nagykanizsa, Erdész utca 26.
4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
5900 Orosháza, Gyopárosi út 1.
7632 Pécs, Málomi út 1.
6725 Szeged, Laktanya utca 16.
9700 Szombathely, Söptei út 85.
8749 Zalakaros, Sport utca 4-6.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10485 / 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: Budapest és pest megyei objektumok
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: 2022/09/19 (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: Novo Pyro-Controll Tűzvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12380684213
Postai cím: Görgey Utca 27.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
E-mail: info@pyrocontroll.hu
Telefon: +36 203678003
Internetcím(ek): (URL) www.pyrocontroll.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12380684213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27000000
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: IGNIPLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29303773219
Postai cím: Bosnyák István Utca 29.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: izabella.mihaly@igniplus.hu
Telefon: +36 707712429
Internetcím(ek): (URL) www.igniplus.hu
Fax: +36 87354594
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 29303773219
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Novo Pyro-Controll Tűzvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12380684213
Postai cím: Görgey Utca 27.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
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Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12380684213
Hivatalos név: IGNIPLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29303773219
Postai cím: Bosnyák István Utca 29.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29303773219
Hivatalos név: Halas Tűzvédelem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11572736203
Postai cím: Szentháromság Tér 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11572736203
Hivatalos név: Horizont 95 Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt Felelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12624252213
Postai cím: Mária Terézia Út 26
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12624252213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vidéki objektumok
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: 2022/09/19 (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: Novo Pyro-Controll Tűzvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12380684213
Postai cím: Görgey Utca 27.
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Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
E-mail: info@pyrocontroll.hu
Telefon: +36 203678003
Internetcím(ek): (URL) www.pyrocontroll.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12380684213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000
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: IGNIPLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29303773219
Postai cím: Bosnyák István Utca 29.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: izabella.mihaly@igniplus.hu
Telefon: +36 707712429
Internetcím(ek): (URL) www.igniplus.hu
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V.2.10)
V.2.11)
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Fax: +36 87354594
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 29303773219
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: Novo Pyro-Controll Tűzvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12380684213
Postai cím: Görgey Utca 27.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12380684213
Hivatalos név: IGNIPLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29303773219
Postai cím: Bosnyák István Utca 29.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29303773219
Hivatalos név: Halas Tűzvédelem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11572736203
Postai cím: Szentháromság Tér 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11572736203
Hivatalos név: Horizont 95 Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt Felelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12624252213
Postai cím: Mária Terézia Út 26
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12624252213
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
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Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20218/2022)
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 IV. ütem
Hivatkozási szám: EKR001162772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Épületek részleges felújítása IV. ütem: magastetők felújítása 3 részben:
1. rész: 1108 Budapest, Korányi erdősor 1. fszt. 5. (hrsz.: 42556) lakás fölötti tető felújítása
2. rész: 1106 Budapest, Maglódi út 32-36. II. számú épület (hrsz.: 42511) – nyeregtető fedélszék felújítás és
bádogozás, tetőhéjazat csere
3. rész: 1106 Budapest, Maglódi út 38. IV. számú épület (hrsz.: 42511) – nyeregtető fedélszék felújítás és
bádogozás, tetőhéjazat csere
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 102293171 (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: Korányi erdősor 1. fszt. 5.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

952

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

45111100-9

További tárgyak:

45261211-6

Kiegészítő szójegyzék

45261310-0
45261910-6
45300000-0
45422000-1
45261410-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Korányi erdősor 1. fszt. 5. (hrsz.: 42556)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Épület részleges felújítása IV. – magastetők felújítása 3 részben” az
alábbi főbb mennyiségekkel:
1. rész: 1108 Budapest, Korányi erdősor 1. fszt. 5. (hrsz.: 42556) lakás fölötti tető felújítása
Műszaki tartalom:
A héjazat és vízszigetelés javítását el kell végezni.
A hiányzó, törött tetőcserepek pótlása, cseréje szükséges.
A bádogszegélyeket cserélni kell.
A felújítás során keletkezett építési törmeléket el kell szállítani.
Főbb mennyiségek:
Cserépfedés bontás és átrakás 10 m2
Szegélyek, párkányok bontása 12 m
Ereszszegély és fóliabádog szerelése 20 m
Csapadékvíz elleni szigetelés bontás és újra készítés 30 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes 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 (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0, max 12 hónap) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb).
1. értékelési szempont (súlyszám: 20):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0,
max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli jótállási időt egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
2. értékelési szempont (súlyszám: 10):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli 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 (.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 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.
II.2.1)
Elnevezés: Maglódi út 32-36. II. számú épület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45261100-5
45261211-6
45261310-0
45261910-6
45300000-0
45422000-1
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 32-36. II. számú épület (hrsz.: 42511)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Épület részleges felújítása IV. – magastetők felújítása 3 részben” az
alábbi főbb mennyiségekkel:
2. rész: 1106 Budapest, Maglódi út 32-36. II. számú épület (hrsz.: 42511) – nyeregtető fedélszék felújítás és
bádogozás, tetőhéjazat csere
Műszaki tartalom:
A fa tetőszerkezet javítása, megerősítése a FaDa Kft. által készített Statikai szakvélemény és annak
részeként készült faanyagvédelmi szakértői vélemény alapján. Cserépfedés, tetődeszkázat, tetőlécezés
bontása, bádogos szerkezetek bontása, bontott anyagok elszállítása. A teherhordó tetőszerkezet
javítása után új tetőlécezés, ellenléc és deszkázat készítése, tetőfóliázás, új cserépfedés készítése.
Új függőereszcsatorna, lefolyócső, ereszszegély, orom és kéményszegély szerelése horganyzott
acéllemezből.
Főbb mennyiségek:
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolással: 1309
m2
Szarufák méterenkénti átcsavarozása 29 egys.
Szarufák javítása, illetve cseréje: 12 db
Tetőlécezés bontása, új tetőlécezés készítése hornyolt cserépfedés alá: 490 m2
Ereszdeszkázat bontása, új ereszdeszkázás: 60 m2
Tetőfólia terítés és felerősítés: 490 m2
Cserépfedés bontása, új cserépfedés készítése hornyolt tetőcserepekből: 490 m2
Függőereszcsatorna bontása, új függőereszcsatorna szerelése horganyzott acéllemezből: 56 m
Lefolyócső bontása, új lefolyócsatorna szerelése horganyzott acéllemezből: 48 m
Bontási törmelékdeponálása, konténerbe rakása, elszállítása: 30 m3
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes 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 (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0, max 12 hónap) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb).
1. értékelési szempont (súlyszám: 20):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0,
max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli jótállási időt egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
2. értékelési szempont (súlyszám: 10):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli 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 (.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 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.
II.2.1)
Elnevezés: Maglódi út 38. IV. számú épület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45261100-5
45261211-6
45261310-0
45261910-6
45300000-0
45422000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 38. IV. számú épület (hrsz.: 42511)
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Épület részleges felújítása IV. – magastetők felújítása 3 részben” az
alábbi főbb mennyiségekkel:
3. rész: 1106 Budapest, Maglódi út 38. IV. számú épület (hrsz.: 42511) – nyeregtető fedélszék felújítás és
bádogozás, tetőhéjazat csere
Műszaki tartalom:
A fa tetőszerkezet javítása, megerősítése a FaDa Kft. által készített Statikai szakvélemény és annak
részeként készült faanyagvédelmi szakértői vélemény alapján. Cserépfedés, tetődeszkázat, tetőlécezés
bontása, bádogos szerkezetek bontása, bontott anyagok elszállítása. A teherhordó tetőszerkezet
javítása után új tetőlécezés, ellenléc és deszkázat készítése, tetőfóliázás, új cserépfedés készítése.
Új függőereszcsatorna, lefolyócső, ereszszegély, orom és kéményszegély szerelése horganyzott
acéllemezből.
Főbb mennyiségek:
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolással: 1309
m2
Szarufák méterenkénti átcsavarozása 29 egys.
Szarufák javítása, illetve cseréje: 11 db
Tetőlécezés bontása, új tetőlécezés készítése hornyolt cserépfedés alá: 490 m2
Ereszdeszkázat bontása, új ereszdeszkázás: 60 m2
Tetőfólia terítés és felerősítés: 490 m2
Cserépfedés bontása, új cserépfedés készítése hornyolt tetőcserepekből: 490 m2
Függőereszcsatorna bontása, új függőereszcsatorna szerelése horganyzott acéllemezből: 56 m
Lefolyócső bontása, új lefolyócsatorna szerelése horganyzott acéllemezből: 48 m
Bontási törmelékdeponálása, konténerbe rakása, elszállítása: 30 m3
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes 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 (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0, max 12 hónap) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb).
1. értékelési szempont (súlyszám: 20):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0,
max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli jótállási időt egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
2. értékelési szempont (súlyszám: 10):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli 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 (.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 egész forintban meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
Ajánlatkérő az értékelés során az 1-2. szempont esetében egyenes, a 3. szempont esetében fordított
arányosítás módszerét alkalmazza.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: Korányi erdősor 1. fszt. 5.
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: 2022/09/15 (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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23537608241
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: szakerto02@gmail.com
Telefon: +36 205559075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1395403
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6217785
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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23537608241
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12030705243
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
Hivatalos név: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278253213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278253213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Maglódi út 32-36. II. számú épület
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: 2022/09/15 (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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23537608241
Postai cím: Horvát Utca 14-24
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: szakerto02@gmail.com
Telefon: +36 205559075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35837454
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48037833
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23537608241
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12030705243
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
Hivatalos név: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278253213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278253213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Maglódi út 38. IV. számú épület
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: 2022/09/15 (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
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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: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23537608241
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: szakerto02@gmail.com
Telefon: +36 205559075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36655294
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48037553
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

V.2.10)
V.2.11)
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Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23537608241
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12030705243
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
Hivatalos név: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278253213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278253213
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:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (20249/2022)
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:
Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000750842022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

967

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ciri – Piciri Bölcsőde építése
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) a Leányfalu, 1586/7
helyrajzi számú építési telek területén egy kétcsoportos bölcsőde építését tervezi. A 6 db nyeregtetős
épületegységet és a félintenzív, zöldtetős összekötő közlekedő, illetve közösségi teret tartalmazó
építmény függőleges teherhordószerkezetei falazott blokktéglából, födémei monolit vasbetonból
készül. A 42,41m x 24,46m alapterületen elhelyezkedő, egyszintes épület alapozását monolit vasbeton
lemezalappal tervezzük megoldani.
Az épület alapterülete 548,3 m2. (Földszinti hasznos alapterület: 502,0 m2, tetőtéri hasznos alapterület:
46,3 m2)
Főbb munkarészek:
Építészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületvillamosság-elektromos munkák
Épületvillamosság-tűzjelző munkák
Épületvillamosság-behatolásjelző munkák
Kertépítészeti munkák
Közlekedési munkák
Akadálymentesítési munkák
Alap építési munkák mellett opcionális tételek: kocsibeálló lefedés, árnyékoló, utcai kerítés
Az opcionális tételeket az építész költségvetés 3. munkalapja tartalmazza.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt jogosult az opciós tételek lehívására, megrendelésére, az
ajánlatban rögzített díjazás ellenében. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételek megrendelésére, arra a
fedezettül függően kerül vagy nem kerül sor.
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Ajánlatkérő az építési beruházást a VEKOP-6.1.1-21-2021-00023 azonosítószámú nyertes pályázat által
biztosított támogatásból valósítja meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció
műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő
termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség
érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Az építési beruházás építési engedélyköteles, az építési engedély és a kiviteli terv valamennyi
rendelkezését be kell tartani a kivitelezés során. Az építési engedély beszerzése folyamatban van.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 439079781 (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: Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262500-6

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45350000-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 153., 1586/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) a Leányfalu, 1586/7
helyrajzi számú építési telek területén egy kétcsoportos bölcsőde építését tervezi. A 6 db nyeregtetős
épületegységet és a félintenzív, zöldtetős összekötő közlekedő, illetve közösségi teret tartalmazó
építmény függőleges teherhordószerkezetei falazott blokktéglából, födémei monolit vasbetonból
készül. A 42,41m x 24,46m alapterületen elhelyezkedő, egyszintes épület alapozását monolit vasbeton
lemezalappal tervezzük megoldani.
Az épület alapterülete 548,3 m2. (Földszinti hasznos alapterület: 502,0 m2, tetőtéri hasznos alapterület:
46,3 m2)
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Főbb munkarészek:
Építészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületvillamosság-elektromos munkák
Épületvillamosság-tűzjelző munkák
Épületvillamosság-behatolásjelző munkák
Kertépítészeti munkák
Közlekedési munkák
Akadálymentesítési munkák
Alap építési munkák mellett opcionális tételek: kocsibeálló lefedés, árnyékoló, utcai kerítés
Az opcionális tételeket az építész költségvetés 3. munkalapja tartalmazza.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt jogosult az opciós tételek lehívására, megrendelésére, az
ajánlatban rögzített díjazás ellenében. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételek megrendelésére, arra a
fedezettül függően kerül vagy nem kerül sor.
Ajánlatkérő az építési beruházást a VEKOP-6.1.1-21-2021-00023 azonosítószámú nyertes pályázat által
biztosított támogatásból valósítja meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció
műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő
termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség
érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Az építési beruházás építési engedélyköteles, az építési engedély és a kiviteli terv valamennyi
rendelkezését be kell tartani a kivitelezés során. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (0-24 hónap között kerül értékelésre) 15
2 M/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember előírtakon felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között
kerül értékelésre) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Alap építési munkák mellett opcionális tételek: kocsibeálló lefedés, árnyékoló, utcai kerítés
Az opcionális tételeket az építész költségvetés 3. munkalapja tartalmazza.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt jogosult az opciós tételek lehívására, megrendelésére, az
ajánlatban rögzített díjazás ellenében. Ajánlatkérő nem köteles az opciós tételek megrendelésére, arra a
fedezettül függően kerül vagy nem kerül sor.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00023
II.2.9) További információ:
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A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák építési engedély kötelesek, ezért az ellenszolgáltatás teljesítése
során a fordított áfafizetés szabályai irányadók. Ajánlatkérő a közbeszerzést feltételes közbeszerzésként
folytatja le, a szerződés akkor és azzal a feltétellel lép hatályba, hogy Ajánlatkérő a szükséges anyagi
fedezettel pályázati támogatásból, és / vagy egyéb forrásból maradéktalanul rendelkezik. A projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2023.03.31. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától indul.
Ár szempont és súlyszámok részletesen:
Alap beruházás nettó ajánlati ára / 65
Opcionális tételek nettó ajánlati ára / 5
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:
13811 / 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: Iciri – Piciri Bölcsőde építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

971

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 473406112
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 439079781
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős műszaki
vezetői feladatok, építési szakipari részmunkák
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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: M és M Építőipari Szolgálató Kft
Nemzeti azonosítószám: 10765250213
Postai cím: Zöldfa Utca 1
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10765250213
Hivatalos név: KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25734832215
Postai cím: Ipari út 3178/19 hrsz
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25734832215
Hivatalos név: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: 26120892241
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120892241
Hivatalos név: Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10908174243
Postai cím: Bazsalikom Utca 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10908174243
Hivatalos név: Budai Műemlék Felújító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25015946241
Postai cím: Török-kő Utca 19949/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25015946241
Hivatalos név: DEBÉV GENERÁL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22622110209
Postai cím: Sőrés Utca 19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622110209
Hivatalos név: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11875204243
Postai cím: Nefelejcs Utca 152638/1 hrsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: FIZOKA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12674408242
Postai cím: Mátyás Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12674408242
Hivatalos név: DC Bau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25949706241
Postai cím: Béke Tér 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1199
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25949706241
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (20255/2022)
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: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253172243
Postai cím: Zugligeti Út 9-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobrovitzky Attila
Telefon: +36 703994519
E-mail: dobrovitzky.attila@mome.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.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
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:
MOME Autó tartós bérlet 3
Hivatkozási szám: EKR001096802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére összesen 2 db, 5 személyes személygépjármű
beszerzése tartós bérleti szerződés, azaz operatív lízing keretében 2 részben.
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: MOME Autó tartós bérlet 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére 1 db,
5 személyes személygépjármű (a továbbiakban: Gépjármű) beszerzése tartós bérleti szerződés, azaz
operatív lízing keretében.
A Gépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú
függelék II. fejezet d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben
– a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába
tartozik.
A Nyertes ajánlattevő feladata a Gépjármű Ajánlatkérő számára történő átadása, tartós bérletbe adása
(a továbbiakban: Bérlet) operatív lízing keretében, valamint kapcsolódó flottaszolgáltatás biztosítása (a
továbbiakban: Kapcsolódó szolgáltatás) a Szerződés időtartama alatt (a Bérlet és a Kapcsolódó szolgáltatás
együttesen: Tartós bérlet szolgáltatás).
A Gépjármű tekintetében az Ajánlatkérő által elvárt műszaki paraméterek:
• Gépjármű hosszúsága: legalább 4900 mm, legfeljebb 5000 mm
• Gépjármű magassága: legalább 1400 mm, legfeljebb 1500 mm
• Gépjármű szélessége, tükör nélkül: legalább 1880 mm, legfeljebb 1980 mm
• Gépjármű tengelytávolsága: legalább 2900 mm, legfeljebb 3000 mm
• Gépjármű kivitele: 4 ajtós
• Sebességváltó: automata
• Szállítható személyek száma: 5 fő
• Gépjármű hengerűrtartalma: legalább 1950 cm3, legfeljebb 2100 cm3
• Motor: benzinmotor
• Motor teljesítménye legalább 260 LE, legfeljebb 280 LE
• Meghajtott kerekek száma: 4 kerék
• WLTP Co2 kombinált: maximum 195 g/Km
• B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
• Minimális felszereltség lista a Műszaki leírás szerint
Futásteljesítmény: max. 30.000 km/év
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Gépjárműre kizárólag a Közbeszerzési
eljárás ajánlattételi szakaszában, az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban csatolandó
dokumentum (ugyanis a részvételi szakaszban nem lehet ajánlatot tenni (Kbt. 85. § (1) bek., 73. § (3) bek.
alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz)!
Flottaszolgáltatások (azaz a Kapcsolódó szolgáltatás):
a) Szervízszolgáltatás (Gyártó által előírt kötelező szervíz, valamint rendeltetésszerű használatból eredő
szervíz)
b) Gumiabroncs szolgáltatás (Gumihotel és gumicsere, valamint gumijavítás)
c) Assistance szolgáltatás (Belföldi Assistance szolgáltatás: 24 órás autómentő segélyszolgálat biztosítása
az év minden napján, Külföldi Assistance szolgáltatás: egyedi esetekben, Ajánlatkérő tájékoztatása alapján
(mikortól, meddig, hol))
d) Biztosítással és káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatás (Nyertes ajánlattevő feladata a Gépjármű
tekintetében szükséges biztosítások (KGFB + CASCO /kiegészítő biztosításokkal/) ügyintézése, díjfizetés a
biztosítótásaság(ok) részére, valamint káresemények biztosítási ügyintézése)
A szerződés időtartama:
Tartós bérlet szolgáltatás futamideje: a Gépjármű átadás-átvételének napjától számított 36 hónap (3 év),
amely azon a napon jár le, amely számánál fogva a Gépjármű átadás-átvételének napjának megfelel; ha ez
a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
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Gépjármű átadás-átvétel napja: legkésőbb a szerződéskötés napjától számított 180. naptári nap
(Ajánlatkérő előteljesítést elfogad).
Ha a fenti határidők utolsó napja nem munkanapra esik, a határidők csak az ezt követő legközelebbi
munkanapon járnak le. A szerződés a Gépjármű átadás-átvételének napján lép hatályba.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát 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. WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) szerint
meghatározott fogyasztási adat (liter, max. 9,50 liter, a Kbt. 77. legkedvezőbb érték: 6,00 liter) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Havi nettó bérleti díj (nettó, HUF/hónap) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésének napjától, azaz a Gépjármű
Ajánlatkérő általi átvételének (Átadás-átvétel) napjától számítandó.
Az értékelési részszempontok:
1. Havi nettó bérleti díj (nettó, HUF/hónap), Súlyszám: 80
2. WLTP (Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása; Worldwide Harmonized LightDuty Vehicles Test Procedure) szerint meghatározott fogyasztási adat (liter, max. 9,50 liter, a Kbt. 77. § (1)
bekezdés szerinti legkedvezőbb érték: 6,00 liter), Súlyszám: 20
II.2.1)
Elnevezés: MOME Autó tartós bérlet 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás 2. részének tárgya a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére 1 db,
5 személyes személygépjármű (a továbbiakban: Gépjármű) beszerzése tartós bérleti szerződés, azaz
operatív lízing keretében.
A Gépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú
függelék II. fejezet d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben
– a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába
tartozik.
A Nyertes ajánlattevő feladata a Gépjármű Ajánlatkérő számára történő átadása, tartós bérletbe adása
(a továbbiakban: Bérlet) operatív lízing keretében, valamint kapcsolódó flottaszolgáltatás biztosítása (a
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továbbiakban: Kapcsolódó szolgáltatás) a Szerződés időtartama alatt (a Bérlet és a Kapcsolódó szolgáltatás
együttesen: Tartós bérlet szolgáltatás).
A Gépjármű tekintetében az Ajánlatkérő által elvárt műszaki paraméterek:
• Gépjármű hosszúsága: legalább 4960 mm, legfeljebb 5060 mm
• Gépjármű magassága: legalább 1480 mm, legfeljebb 1560 mm
• Gépjármű szélessége, tükör nélkül: legalább 1860 mm, legfeljebb 1960 mm
• Gépjármű tengelytávolsága: legalább 2970 mm, legfeljebb 3070 mm
• Gépjármű kivitele: 4 ajtós
• Sebességváltó: automata
• Szállítható személyek száma: 5 fő
• Gépjármű hengerűrtartalma: legalább 1990 cm3, legfeljebb 2100 cm3
• Motor: benzin és elektromos, plug in hybrid
• Motorok összteljesítménye legalább 290 LE, legfeljebb 320 LE
• Meghajtott kerekek száma: 4 kerék
• WLTP Co2 kombinált: maximum 50 g/Km
• B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
• Minimális felszereltség lista a Műszaki leírás szerint
Futásteljesítmény: max. 30.000 km/év
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Gépjárműre kizárólag a Közbeszerzési
eljárás ajánlattételi szakaszában, az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban csatolandó
dokumentum (ugyanis a részvételi szakaszban nem lehet ajánlatot tenni (Kbt. 85. § (1) bek., 73. § (3) bek.
alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz)!
Flottaszolgáltatások (azaz a Kapcsolódó szolgáltatás):
a) Szervízszolgáltatás (Gyártó által előírt kötelező szervíz, valamint rendeltetésszerű használatból eredő
szervíz)
b) Gumiabroncs szolgáltatás (Gumihotel és gumicsere, valamint gumijavítás)
c) Assistance szolgáltatás (Belföldi Assistance szolgáltatás: 24 órás autómentő segélyszolgálat biztosítása
az év minden napján, Külföldi Assistance szolgáltatás: egyedi esetekben, Ajánlatkérő tájékoztatása alapján
(mikortól, meddig, hol))
d) Biztosítással és káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatás (Nyertes ajánlattevő feladata a Gépjármű
tekintetében szükséges biztosítások (KGFB + CASCO /kiegészítő biztosításokkal/) ügyintézése, díjfizetés a
biztosítótásaság(ok) részére, valamint káresemények biztosítási ügyintézése)
A szerződés időtartama:
Tartós bérlet szolgáltatás futamideje: a Gépjármű átadás-átvételének napjától számított 36 hónap (3 év),
amely azon a napon jár le, amely számánál fogva a Gépjármű átadás-átvételének napjának megfelel; ha ez
a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
Gépjármű átadás-átvétel napja: legkésőbb a szerződéskötés napjától számított 120. naptári nap
(Ajánlatkérő előteljesítést elfogad).
Ha a fenti határidők utolsó napja nem munkanapra esik, a határidők csak az ezt követő legközelebbi
munkanapon járnak le. A szerződés a Gépjármű átadás-átvételének napján lép hatályba.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát 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. WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) szerint
meghatározott fogyasztási adat (liter, max. 6,00 liter, a Kbt. 77. §szerinti legkedvezőbb érték: 1,50 liter) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Havi nettó bérleti díj (nettó, HUF/hónap) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésének napjától, azaz a Gépjármű
Ajánlatkérő általi átvételének (Átadás-átvétel) napjától számítandó.
Az értékelési részszempontok:
1. Havi nettó bérleti díj (nettó, HUF/hónap), Súlyszám: 80
2. WLTP (Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása; Worldwide Harmonized LightDuty Vehicles Test Procedure) szerint meghatározott fogyasztási adat (liter, max. 6,00 liter, a Kbt. 77. § (1)
bekezdés szerinti legkedvezőbb érték: 1,50 liter), Súlyszám: 20
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
x 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:
15563 / 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
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IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: MOME Autó tartós bérlet 1. rész
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 eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 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 (a Kbt. 75. § (4) bekezdés
alapján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben
rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét).
A bontási jegyzőkönyvben az alábbiak szerint került ismertetésre a rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 75. §
(4) bekezdésének megfelelően:
A rész neve és száma: MOME Autó tartós bérlet 1. rész
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó
16229160 HUF
A rész neve és száma: MOME Autó tartós bérlet 2. rész
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó
17127486 HUF
A közbeszerzési eljárás tekintetében rendelkezésre álló fedezet mértéke részenként:
1. rész: n. 450.810,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 16.229.160,- Ft + ÁFA)
2. rész: n. 475.763,5,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 17.127.486,- Ft + ÁFA)
Összesen: n. 33.356.646,- Ft + ÁFA
A Mercarius Kft. végső, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlata:
1. rész: n. 698.662,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 25.151.832,- Ft + ÁFA)
2. rész: n. 576.510,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 20.754.360,- Ft + ÁFA)
Összesen: n. 45.906.192,- Ft + ÁFA
A fentiek alapján azegyetlen ajánlatban szereplő ajánlati ár magasabb mindkét rész tekintetében, mint
az ismertetett fedezet mértéke, így a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelenné
nyilvánítható a benyújtott ajánlat bírálata és értékelése nélkül.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, azaz az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, amennyiben több szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12238673242
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12238673242
Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10880652244
Postai cím: Fáy utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10880652244
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: MOME Autó tartós bérlet 2. rész
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 eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 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 (a Kbt. 75. § (4) bekezdés
alapján a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben
rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét).
A bontási jegyzőkönyvben az alábbiak szerint került ismertetésre a rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 75. §
(4) bekezdésének megfelelően:
A rész neve és száma: MOME Autó tartós bérlet 1. rész
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó
16229160 HUF
A rész neve és száma: MOME Autó tartós bérlet 2. rész
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó
17127486 HUF
A közbeszerzési eljárás tekintetében rendelkezésre álló fedezet mértéke részenként:
1. rész: n. 450.810,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 16.229.160,- Ft + ÁFA)
2. rész: n. 475.763,5,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 17.127.486,- Ft + ÁFA)
Összesen: n. 33.356.646,- Ft + ÁFA
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A Mercarius Kft. végső, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlata:
1. rész: n. 698.662,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 25.151.832,- Ft + ÁFA)
2. rész: n. 576.510,- Ft + ÁFA/hónap (ez 36 hónapra vetítve: n. 20.754.360,- Ft + ÁFA)
Összesen: n. 45.906.192,- Ft + ÁFA
A fentiek alapján azegyetlen ajánlatban szereplő ajánlati ár magasabb mindkét rész tekintetében, mint
az ismertetett fedezet mértéke, így a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelenné
nyilvánítható a benyújtott ajánlat bírálata és értékelése nélkül.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, azaz az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, amennyiben több szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12238673242
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12238673242
Hivatalos név: CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25021082213
Postai cím: Kárpitos Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25021082213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (20115/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tokai Bonita
Telefon: +36 309147518
E-mail: tokai.bonita@pte.hu
Fax: +36 72536345
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) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Karbantartási- és szerelési anyagok beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001109962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

988

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34913000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem részére adásvételi keretmegállapodás megkötése a műszaki leírásban
meghatározott karbantartási és szerelési anyagok beszerzésére.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét három részre biztosítja.
A beszerzés mennyisége részenként kerül meghatározásra:
1.rész – Fűtés szerelési anyagok
2.rész – Villamos anyagok
3.rész – Szaniter anyagok
1.rész – Fűtés szerelési anyagok:
38281 összdarabszámú fűtési és szerelési anyag és
6m Acélcső heg. 33,7×3,2 horg.
18m Acélcső heg. 42,4×3,2 horg.
36m Acélcső heg. 48,3×3,2 horg.
6m Acélcső heg. 60,3×3,2 P235TR1/S235JRH
24m Acélcső heg. 60,3×3,6 horg.
12m Acélcső heg. 88,9×4,1 horg.
18,3m Acélcső VN 26,9×2,6 ST37.0/P235TR2
12,19m Acélcső VN 33,7×2,6 P235TR2
6,05m Acélcső VN 42,4×2,9 S235JR/P235TR
12,1m Acélcső VN 48,3×2,9 P235TR2
30,18m Acélcső VN 60,3×2,9 St37.0
6,04m Acélcső VN 88,9×3,2 ST37.0/P235TR2
6m Acélcső VN133,0×4,0 St37.0
20m Csőhéj 35/ 13 2m Polietilén PE #108m Thermaflex ZZ
4m Csőhéj 35/ 15 Polietilén PE 2m TUBEX
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4m Csőhéj 42/ 15 Polietilén PE 2m TUBEX
22m Csőhéj 48/ 13 2m Polietilén PE
16,8m Csőhéj 48/ 30 1,2m B.gy. alukasirozott
4m Csőhéj 76/ 9 2m Polietilén PE
3m KPE cső PE100 SDR11 32 mm PN16 tekercs (200 fm) PESTAN
3m KPE cső PE100 SDR11 32 mm PN16 tekercs (200m)
2m KPE cső PE100 SDR17 32 mm PN10 tekercs (200m)
1m KPE cső PE100 SDR17 63 mm PN10 tekercs (100m)
2m Öntapadó szalag PTFE ICP FLO 5×2 mm
"vagy azzal egyenértékű" termékek.
2. rész - Villamossági anyagok
94037 összdarabszámú villamossági anyag és
120 fm vezeték (nővérhívóhoz) 4x0,22
10 szál Kábelcsatorna 12x12 mm műanyag vezeték csatorna 2m
20 szál Kábelcsatorna 12x12 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 15x10 mm műanyag vezeték csatorna 2m
20 szál Kábelcsatorna 16x16 mm műanyag vezeték csatorna 2m
100 szál Kábelcsatorna 16x16 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna Fehér 2m
10 szál Kábelcsatorna 20X10 mm műanyag vezeték csatorna 2m
100 szál Kábelcsatorna 20x10 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x16 mm műanyag vezeték csatorna
100 szál Kábelcsatorna 25x16 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna Fehér 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x25 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x25 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x25 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 30x15 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 30x15 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 30x30 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 40x16 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 40x25 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 40x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 60x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 60x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 60x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 80x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 80x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 100x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
2 szál KOPOS BELSŐ SAROK 40X20 FEHÉR 8635 HB
2 szál KOPOS KÜLSŐ SAROK 40X20 FEHÉR 8636 HB
"vagy azzal egyenértékű" termékek.
3.rész – Szaniter anyagok
8676 összdarabszámú szaniter anyag
Nyertes ajánlattevő feladata termékek helyszínre szállítása, birtokának, tulajdonjogának átruházása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre.
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)
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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: Fűtés szerelési anyagok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34913000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Az 4.sz. melléklet PTE telephelylistában meghatározott telephelyek.
A teljesítés pontos helye a megrendelésekhez egyedileg kerül meghatározásra a PTE valamely a fent
megjelölt mellékletben szereplő telephelyén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem részére 1 122 151 Ft összeg erejéig adásvételi keretmegállapodás megkötése a
műszaki leírásban meghatározott karbantartási és szerelési anyagok beszerzésére.
1.rész – Fűtés szerelési anyagok:
38281 összdarabszámú fűtési és szerelési anyag és
6m Acélcső heg. 33,7×3,2 horg.
18m Acélcső heg. 42,4×3,2 horg.
36m Acélcső heg. 48,3×3,2 horg.
6m Acélcső heg. 60,3×3,2 P235TR1/S235JRH
24m Acélcső heg. 60,3×3,6 horg.
12m Acélcső heg. 88,9×4,1 horg.
18,3m Acélcső VN 26,9×2,6 ST37.0/P235TR2
12,19m Acélcső VN 33,7×2,6 P235TR2
6,05m Acélcső VN 42,4×2,9 S235JR/P235TR
12,1m Acélcső VN 48,3×2,9 P235TR2
30,18m Acélcső VN 60,3×2,9 St37.0
6,04m Acélcső VN 88,9×3,2 ST37.0/P235TR2
6m Acélcső VN133,0×4,0 St37.0
20m Csőhéj 35/ 13 2m Polietilén PE #108m Thermaflex ZZ
4m Csőhéj 35/ 15 Polietilén PE 2m TUBEX
4m Csőhéj 42/ 15 Polietilén PE 2m TUBEX
22m Csőhéj 48/ 13 2m Polietilén PE
16,8m Csőhéj 48/ 30 1,2m B.gy. alukasirozott
4m Csőhéj 76/ 9 2m Polietilén PE
3m KPE cső PE100 SDR11 32 mm PN16 tekercs (200 fm) PESTAN
3m KPE cső PE100 SDR11 32 mm PN16 tekercs (200m)
2m KPE cső PE100 SDR17 32 mm PN10 tekercs (200m)
1m KPE cső PE100 SDR17 63 mm PN10 tekercs (100m)
2m Öntapadó szalag PTFE ICP FLO 5×2 mm
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"vagy azzal egyenértékű" termékek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
(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: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Villamos anyagok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34913000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Az 4.sz. melléklet PTE telephelylistában meghatározott telephelyek.
A teljesítés pontos helye a megrendelésekhez egyedileg kerül meghatározásra a PTE valamely a fent
megjelölt mellékletben szereplő telephelyén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem részére 8 770 820 Ft összeg erejéig adásvételi keretmegállapodás megkötése a
műszaki leírásban meghatározott karbantartási és szerelési anyagok beszerzésére.
2. rész - Villamossági anyagok
94037 összdarabszámú villamossági anyag és
120 fm vezeték (nővérhívóhoz) 4x0,22
10 szál Kábelcsatorna 12x12 mm műanyag vezeték csatorna 2m
20 szál Kábelcsatorna 12x12 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 15x10 mm műanyag vezeték csatorna 2m
20 szál Kábelcsatorna 16x16 mm műanyag vezeték csatorna 2m
100 szál Kábelcsatorna 16x16 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna Fehér 2m
10 szál Kábelcsatorna 20X10 mm műanyag vezeték csatorna 2m
100 szál Kábelcsatorna 20x10 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x16 mm műanyag vezeték csatorna
100 szál Kábelcsatorna 25x16 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna Fehér 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x25 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x25 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x25 mm öntapadós műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 25x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 30x15 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 30x15 mm műanyag vezeték csatorna 2m
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10 szál Kábelcsatorna 30x30 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 40x16 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 40x25 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 40x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 60x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 60x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 60x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 80x40 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 80x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
10 szál Kábelcsatorna 100x60 mm műanyag vezeték csatorna 2m
2 szál KOPOS BELSŐ SAROK 40X20 FEHÉR 8635 HB
2 szál KOPOS KÜLSŐ SAROK 40X20 FEHÉR 8636 HB
"vagy azzal egyenértékű" termékek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
(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: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szaniter anyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34913000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Az 4.sz. melléklet PTE telephelylistában meghatározott telephelyek.
A teljesítés pontos helye a megrendelésekhez egyedileg kerül meghatározásra a PTE valamely a fent
megjelölt mellékletben szereplő telephelyén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem részére 8 697 987 Ft összeg erejéig adásvételi keretmegállapodás megkötése a
műszaki leírásban meghatározott karbantartási és szerelési anyagok beszerzésére.
3.rész – Szaniter anyagok
8676 összdarabszámú szaniter anyag
"vagy azzal egyenértékű" termékek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
(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: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16836 / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

994

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: Fűtés szerelési anyagok
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].;
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2022.09.08. 10:00) nem érkezett ajánlat, melyre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást
eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
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: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: Villamos anyagok
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].;
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2022.09.08. 10:00) nem érkezett ajánlat, melyre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást
eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
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: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

996

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 0 Rész száma: 3 Elnevezés: Szaniter anyagok
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].;
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2022.09.08. 10:00) nem érkezett ajánlat, melyre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást
eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
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: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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 (20182/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Boglárka
Telefon: +36 301866605
E-mail: bosnyak.boglarka@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
PTE ÁOK OBI folyosói álmennyezet építése
Hivatkozási szám: EKR000977612022
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:
Dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza, amelynek tárgya a Pécsi Tudományegyetem
általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet folyosói álmennyezet építése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3710119 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: PTE ÁOK OBI folyosói álmennyezet építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Szigeti út 12. (hrsz.:3206)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
-meglévő lámpatestek bontása
-új világítótestek elhelyezése (16 db), és erőátviteli hálózat létesítése
-új kazettás álmennyezet építése (163,5 m2-en)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hétvégi munkavégzés vállalása, normál munkaidőn (8:00-16:00) túli
munkavégzés (IGEN/NEM) 10
2 Jótállás időtartama [hónap, min. 24 hónap, max. 48 hónap] 10
3 Az M/1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata [hónap,
min. 0 hónap, max. 36 hónap] 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő 1 hónap teljesítési határidőn mindösszesen 30 naptári napot ért.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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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:
21677 / 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: PTE ÁOK OBI folyosói álmennyezet építése
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25450251202
Postai cím: Külterület 0396/1/A
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: arkeuskft@gmail.com
Telefon: +36 703859436
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450251202
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: 2136084
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3710119
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 vezető és
építményvillamossági szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11977399202
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25450251202
Postai cím: Külterület 0396/1/A
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25450251202
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: 11004400202
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
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: Ména Trade Housing Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 25869185202
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 14
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25869185202
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat (20229/2022)
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: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15763552107
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 64-66. 250
Város: Pusztavám
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerlinger Tibor
Telefon: +36 303013948
E-mail: tiborgerlinger@gmail.com
Fax: +36 22417201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pusztavam.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:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Ált. Isk. felújítása
Hivatkozási szám: EKR001132052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1008

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1022 m2 nettó alapterületű általános iskola teljes tetőszerkezetének átalakítása
(tetőkiugrások bontásával, szükséges helyeken tetőszerkezet megerősítése, felújítása, tetőhéjazatának
felújítása, bádogozás, egyes belső ajtók cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje, kivéve a belső átriumos
résznél, villámvédelem felújítása, illetve zárófödémek hőszigetelése)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109400000 (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: Pusztavámi Német Nemzetiségi Ált. Isk. felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261210-9

További tárgyak:

45261300-7
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Kiegészítő szójegyzék

45312311-0
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky utca 10., 383/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 1022 m2 nettó alapterületű általános iskola teljes tetőszerkezetének átalakítása.
- A belső udvarra néző nyílászárók kivételével a többi fa nyílászáró kicserélése 3 rétegű fehér műanyagra.
- A meglévő belső fa ajtók közül 24 db elbontásra kerül és új fa szerkezetű beltéri ajtók kerülnek
beépítésre.
- Használaton kívüli kémények visszabontása a tetőszerkezet alá.
- Az épület bádogos szerkezetei elbontásra kerülnek, az új bádogos szerkezetek festett alumíniumból
készülnek.
- A héjazat bontása miatt a jelenleg meglévő villámvédelmet el kell bontani, így az is felújításra kerül.
(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 szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési projekt
kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata [beruházás
darabszáma: 0-5 között] 15
2 Többlet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap jótállási időtartamon túli további jótállás, a
vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, az ajánlati elem értéke 0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes 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)
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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: Pusztavámi Német Nemzetiségi Ált. Isk. 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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AÁB Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25787476211
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 10
Város: Kocs
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NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
E-mail: aabgeneral@t-online.hu
Telefon: +36 303821033
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25787476211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 102479002
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109400000
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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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: AÁB Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25787476211
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 10
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25787476211
Hivatalos név: ZaFiR Mérnök Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22630272211
Postai cím: Táncsics M. Utca 93.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630272211
Hivatalos név: Napló Kert Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25302512211
Postai cím: Új Út 3
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25302512211
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:
2022/08/01 (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
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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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (20106/2022)
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: 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) 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:
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) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13378000 (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: Vezetői személygépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34113200-4

Kiegészítő szójegyzék
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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
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

1016
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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
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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (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:
AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. AK a közbeszerzési eljárásban a
nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
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
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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:
16473 / 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: Vezetői személygépjármű 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: 2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: 14515239244
Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: ttotvari@porscheinterauto.hu
Telefon: +36 14515230
Internetcím(ek): (URL) www.porscheinterauto.hu
Fax: +36 14515231
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244
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: 13378000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: 14515239244
Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Taszár Községi Önkormányzat (20231/2022)
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: Taszár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15397809214
Postai cím: Lakótelep Utca 8.
Város: Taszár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7261
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varjas András polgármester
Telefon: +36 82575025
E-mail: pm@taszar.hu
Fax: +36 82575025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.taszar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000981192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 139891902 (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: Tehermentesítő árkok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Taszár Községi Önkormányzat közigazgatási területe. Az érintett hrszeket az EKR karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója
Földárok a Toldi Miklós utcai árok levezetéséhez (Összesen 1 221 fm)
- A 61-es út árkába fordulástól (0+352,7 szelvénytől) 1:1,5 és 1:2 között változó rézsűhajlású, 1 lap
magasságig burkolt árokszelvény.
- A 61-es út melletti földárkot 1:2 rézsűhajlással, 1,4 ezrelékes eséssel kell helyreállítani a 0+232,2
szelvényig, ahol a 61. sz. út alatti meglévő és megmaradó keresztezés helyezkedik el. A keresztezés
környezetét mind az alvíz, mind a felvíz irányába 3-3 fm hosszon lapburkolattal kell ellátni. A meglévő
áteresz két oldalára előregyártott vagymonolit vasbeton rézsűs előfejet kell elhelyezni, az árokburkolat
ágyazásával megegyező módon fektetve.
- A 0+149,1 és 0+154,2 közötti áteresz 60 cm átmérőjű beton csőszelvény, az előtte lévő árokszakasz 5, az
utána lévő 3,7 ezrelékkel esik a befogadó irányába. Mindkét szakaszt 1:2 rézsűhajlással kell helyreállítani.
Az áteresz két oldalát előregyártott vasbeton rézsűs előfejjel kell ellátni...
Földárok a Széchenyi utcai csapadékvizek levezetéséhez (Összesen 209 fm)
- a 61-es út alatt átvezető meglévő, megmaradó áteresz kifolyási szintjétől (123,73 mBf. - a 0+176,5
szelvénynél) a meglévő földárkot 40 cm talpszélességgel, 1:1,5 rézsűhajlással kell átépíteni. A földárok
esése 5 ezrelék.
- A földárok utolsó 8 méterén a folyásfenék szintet a befogadó árok meglévő szintjéhez kell igazítani.
- A 0+049 és 0+056 szelvények között 60 cm átmérőjű beton csőáteresz épül. Az áteresz mindkét oldalán
előregyártott, vagy monolit vasbeton rézsűs előfejet kell építeni...
A részletes műszaki feltételeket az EKR karakterkorlátozása miatt a közbeszerzési dokumentáció Műszaki
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 A felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt "MV VZ" kategóriás felelős műszaki vezető
többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
2 Műszaki segítségnyújtás – kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, munkanapokon (12 - 72 óra
között) 10
3 Megajánlott többlet jótállási határidő a kötelezően előírt 24 hónapon túl (0 - 24 hónap között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026 pályázat
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Párhuzamos utcák
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Taszár Községi Önkormányzat közigazgatási területe. Az érintett hrszeket az EKR karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója
Széchenyi István utca (első rész) (Összesen 960 fm)
Bal oldal – 0+000 – 0+479,6 szelvények között
Jobb oldal – 0+000 – 0+480,4 szelvények között
A meglévő kétoldali csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója készül, az árokszelvény állandósításával,
annak burkolattal történő ellátásával. A lakóingatlanok megközelítését biztosító kapubejárókhoz tartozó
átereszek nagy részének cseréjével.
Az utca végén a két árok egyesül egy új áteresszel, majd az utca meghosszabbításában a 083 hrsz-ú
területen található vízlevezető árok juttatja a csapadékvizeket a Kaposig...
Toldi utca: (Összesen 506 fm)
A Toldi Miklós utca jobb oldalán a meglévő, több helyen kimosódott földárok nyomvonala állandósításra
kerül, burkolt árok kiépítésével...
Kinizsi utca: (Összesen 785 fm)
A Knizsi Pál utca Toldi Miklós utcával párhuzamos szakaszán kétoldali burkolt árok, arra merőleges
szakaszán egyoldali burkolt árok épül...
A részletes műszaki feltételeket az EKR karakterkorlátozása miatt a közbeszerzési dokumentáció Műszaki
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 A felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt "MV VZ" kategóriás felelős műszaki vezető
többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
2 Műszaki segítségnyújtás – kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, munkanapokon (12 - 72 óra
között) 10
3 Megajánlott többlet jótállási határidő a kötelezően előírt 24 hónapon túl (0 - 24 hónap között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026 pályázat
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Összekötő utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Taszár Községi Önkormányzat közigazgatási területe. Az érintett hrszeket az EKR karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója
Széchenyi István utca (második rész) (Összesen 199 fm)
Bal oldal – 0+479,6 – 0+575,8 szelvények között
Jobb oldal – 0+480,4 – 0+583,2 szelvények között
A Széchenyi utcai árkok felújításának részletes bemutatása:
Bal oldali árok
- A 0+575,8 szelvényben egy 13 cm-es monolit vasbeton fenéklépcsővel csatlakozunk a meglévő
árokszinthez.
- 0+529,6 és 0+575,8 között TB 40/70/50 (10 t terhelésre) előregyártott mederburkoló elemmel kell az
árokszelvényt kialakítani, 18 ezrelékes fenékeséssel.
Az ingatlanokra történő behajtást a TB elemek lefedésével, TBF 40 (10t) típusú elemekkel kell biztosítani.
A tervezés során a meglévő átereszek helyzetét tekintettük kiindulási alapnak, a kiosztást ezért jellemzően
ehhez igazítottuk. A tényleges fedlap kiosztás a megrendelő és az ingatlantulajdonosokkal történő
egyeztetés után eltérhet a tervezettől.
- A 0+529,4 szelvényben egy 42 cm-es esésű, monolit vasbeton fenéklépcsővel vált a TB elem 1:1
rézsűhajlású burkolt mederbe (fenékesés: 21 ezrelék).
- A Vörösmarty utca keresztezésében megmarad a meglévő 60 cm átmérőjű beton áteresz. Az áteresz
alvízi végét 1 méterrel vissza kell bontani annak érdekében, hogy a csatlakozó árok kialakítását meg
lehessen építeni. Az áteresz mindkét oldalát előregyártott, vagy monolit vasbeton rézsű előfejjel kell
ellátni...
Vörösmarty utca: (Összesen 386,8 fm)
A meglévő csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója szükséges a Toldi Miklós és Széchenyi István utcák
közötti árkok bizonyos szakaszain az alábbiak szerint.
- Bal oldal 0+005 és 0+090,9 között
A meglévő földárok 1:1,5 rézsűhajlással történő profilozása a 0+057,5 és 0+090,9 szelvények között, 10
ezrelékes fenékeséssel.
A meglévő földárok 1:1 rézsűhajlással, beton lapburkolattal történő kialakítása, 21 ezrelékes fenékeséssel.
Ezen a szakaszon 2 db 40 cm átmérőjű beton csőáteresz készül.
A 0+020 szelvényben az utca jobboldali árkának vize kerül bekötésre.
A 0+090,9 szelvényben található fa kivágása, tuskó írtása szükséges.
- Jobb oldal 0+012 és 0+088,5 között
A meglévő földárok 1:1,5 rézsűhajlással történő profilozása, a 15 ezrelékes fenékeséssel. A 0+020
szelvényben kialakítandó áteresz 2-2 méteres környezetében beton lapburkolatot kell kialakítani.
Az áteresztől a Széchenyi utca irányába vezető szakaszt az áteresz felé 5 ezrelékkel kell lejtetni, a járda
alatti korábbi átereszt tömedékeléssel meg kell szüntetni.
A 0+020 szelvényben kialakítandó csőáteresz 30 cm átmérőjű.
Az áteresz két oldalán előregyártott vasbeton rézsűs előfejet kell elhelyezni, a csőáteresznek megfelelő
ágyazással ellátva.
- Bal oldal 0+176,4 és 0+237 között
A meglévő földárok 1:1,5 rézsűhajlással történő kialakítása 15 és 26 ezrelékes fenékeséssel.
Az árok a Kinizsi utca jobb oldali árkához egy áteresszel csatlakozik, az áteresz előtti íves árokszakaszt 5
méter hosszon beton lapburkolattal kell kialakítani.
- Bal oldal 0+251,1 és 0+397,9 között
A meglévő földárok 1:1,5 rézsűhajlással történő kialakítása 5 és 10 ezrelékes fenékeséssel.
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Az árok a Toldi Miklós utca jobb oldali árkához egy áteresszel csatlakozik, az áteresz előtti íves árokszakaszt
11 méter hosszon beton lapburkolattal kell kialakítani.
Ezen a szakaszon 2 db 40 cm átmérőjű beton csőáteresz készül.
A részletes műszaki feltételeket az EKR karakterkorlátozása miatt a közbeszerzési dokumentáció Műszaki
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 A felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt "MV VZ" kategóriás felelős műszaki vezető
többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
2 Műszaki segítségnyújtás – kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, munkanapokon (12 - 72 óra
között) 10
3 Megajánlott többlet jótállási határidő a kötelezően előírt 24 hónapon túl (0 - 24 hónap között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026 pályázat
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14874 / 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: HKT-048/2022. 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: Tehermentesítő árkok
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: 2022/09/16 (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: aquaREKO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25886609220
Postai cím: Csengery Út 111/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: info@aquareko.hu
Telefon: +36 306205611
Internetcím(ek): (URL) www.aquareko.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25886609220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8767805
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6935723
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: mederburkolás, minősítés,
laborvizsgálat, földmunka, úthelyreállítás
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: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13208820214
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
E-mail: rajrad@freemail.hu
Telefon: +36 302534805
Internetcím(ek): (URL) www.radakkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13208820214
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 7250075 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:
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Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: 10088795214
Postai cím: Kanizsai U. 031/4 hrsz.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13048918217
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918217
Hivatalos név: aquaREKO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25886609220
Postai cím: Csengery Út 111/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25886609220
Hivatalos név: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13208820214
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13208820214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HKT-048/2022. 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: Párhuzamos utcák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: aquaREKO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25886609220
Postai cím: Csengery Út 111/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: info@aquareko.hu
Telefon: +36 306205611
Internetcím(ek): (URL) www.aquareko.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25886609220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126572347
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119956525
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: mederburkolás,
úthelyreállítás, minősítő vizsgálatok, mérések, földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13048918217
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918217
Hivatalos név: aquaREKO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25886609220
Postai cím: Csengery Út 111/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25886609220
Hivatalos név: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 13208820214
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13208820214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HKT-048/2022. 3. rész Rész száma: 3 Elnevezés: Összekötő utca
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: 2022/09/16 (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: aquaREKO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25886609220
Postai cím: Csengery Út 111/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: info@aquareko.hu
Telefon: +36 306205611
Internetcím(ek): (URL) www.aquareko.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25886609220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12480914
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12999654
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: mederburkolás,
úthelyreállítás, minősítő vizsgálatok, mérések, földmunka
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: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
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Hivatalos név: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 14325557214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13048918217
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918217
Hivatalos név: aquaREKO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25886609220
Postai cím: Csengery Út 111/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25886609220
Hivatalos név: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13208820214
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13208820214
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
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VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újszász Városi Önkormányzat (20314/2022)
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: Újszász Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733050216
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Újszász
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Gábor
Telefon: +36 56552022
E-mail: igazgatas@ujszasz.huwww.ujszasz.hu
Fax: +36 56552102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujszasz.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:
Helyi piac kialakítása Újszászon
Hivatkozási szám: EKR000697282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Helyi piac kialakítása Újszászon” tárgyú építési beruházás.
Cél a városi piac fejlesztése fedett-nyitott épület építésével, és a telken belüli térburkolatok (részben
parkolók) és zöldfelület kialakításával.
A tervezett fejlesztés a meglévő piactéren egy fedett-nyitott árusító tér a szükséges kiszolgáló
helyiségekkel együtt, elsősorban helyi termékek értékesítését szolgáló kistermelői zöldségpiac. Egyrészt
épül egy magas tetős fedett árusító hely, másrészt telepítésre kerül két acél konténer. Az épület
létesítése során a gyalogos és gépjármű közlekedési rend is átalakul. Minden beépített szerkezet, anyag
és a kivitelezés minősége I. o. legyen (szabvány szerint). A beépített anyagok minőségi bizonylattal,
magyarországi minőségi tanúsítványokkal rendelkezzenek.
Az építmény térlefedése séd tető jellegű fűrészfogas kialakítású, mely napelemek fogadására alkalmas
tetőfelületek és bevilágító felületek váltakozása.
A három hajós fedett árusító tér térlefedő szerkezete egy befogott acél keretekből álló séd tetős
kialakítású, a tetősíkok kialakítása a napelem táblák megfelelő beépíthetősége miatt meredek kialakítású.
A fedett árusító tér két végéhez egy-egy típus 20 lábas acél konténer kerül telepítésre, a szükséges
kiegészítő funkciók számára.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
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kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek
meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
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: Helyi piac kialakítása Újszászon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Kossuth Lajos utca 43. Hrsz.: 804/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Helyi piac kialakítása Újszászon” tárgyú építési beruházás.
Az építési beruházás mennyisége:
Fedett nyitott árusító terület 264,99 m2
Hivatali hely 13,34 m2
Hulladéktároló 10,58 m2
Elektromos helyiség 2,53 m2
HASZNOS ALAPTERÜLET: 291 m2
Tervezett burkolt felület: 765 m2
Tervezett épületszerkezet:
Alapozás: Az épület alapozása a teherbíró talajba nyúló pontalapokkal történik.
Tartószerkezet: Az épület teljes tartószerkezete statikailag méretezett acélszerkezet, összefordított U
szelvényű oszlopok a gerendák.
Tetőszerkezet és Héjalás: Az elárusító tér lefedése, az acél oszlopokra fektetett fa talpgerendán álló
fa fedélszerkezet, statikailag méretezett fűrészelt fenyőből. A napelemet fogadó felületen műanyag
bevonatú horganyzott acél trapézlemez fedés készül. Lindab - LTP 35 antracit - teljes fogadó felület alatt
deszkázatra szerelve, filcbevonatú lemez alkalmazásával. A bevilágító felületek trapézprofilú polikarbonát
lemezek alkalmazásával készülnek.
Burkolatok: Az épület padlóburkolatai beton térkő, 8cm vastagságban, lejtésképzésekkel.
Hivatali hely: A piac működési feltételeit biztosító felügyelő személyzet részére kialakított időszakos
használatú helyiség. Típus 20’-as acél konténerből kialakított épületelem, külső és belső hőszigeteléssel
és burkolattal kerül kialakításra. Belső oldali gipszkarton vázszerkezetre szerelt gipszkarton burkolattal
kialakított felület festett kivitelben, gipszkarton burkolat mögött ásványi szálas hőszigeteléssel. Belső
padlóburkolata ipari minőségű fokozott kopásállóságú, csúszásmentes pvc burkolat hegesztett
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toldással, holkeresen felhajlított lábazatképzéssel. Külső nyílászárói egyedi kialakítású fokozott légzárású,
hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag szerkezetűek. Homlokzati burkolata egyedi pácolt faburkolat
alatta gyárilag szigetelt konténer falazattal. Az épületelem fűtése elektromos felületfűtéssel biztosított.
Hulladéktároló: Típus 20’-as acél konténerből kialakított épületelem, külső és belső hőszigeteléssel és
burkolattal kerül kialakításra. Belső oldali gyári konténer fal acéllemez burkolattal. Belső padlóburkolata
bordáslemez lejtésben kialakítva. Külső nyílászárói egyedi kialakítású acél szerkezetű rovarhálóval ellátott
szellőzést biztosító kialakítással. Homlokzati burkolata egyedi pácolt faburkolat alatta gyárilag szigetelt
konténer falazattal. Az épületelemben elhelyezett vízvételi hely fagyvédelmét a földfeletti csőszakasz
automata elektromos fűtőkábel biztosítja.
Napelemes megújuló energiatermelő rendszer: Az épületen háztartási méretű napelemes kiserőmű
telepítése tervezett. A napelemek hálózatra kapcsolt invertereken keresztül csatlakoznak a közösségi
fogyasztókat ellátó villamos rendszerre.
Telepítés: Az épület tetőfelületén összesen 78 db, 350Wp-os monokristályos napelem modult terveztek
egyenletes elosztással, magastetős tartórendszeren elhelyezve, melyek egyenáramú rendszerben (DC)
csatlakoznak 78db 4kVA kimenő teljesítményű, háromfázisú hálózatra kapcsolat inverterre. Az invertert a
hulladéktároló épületblokkban tervezik elhelyezni.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek
meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É”
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36
hónap) 2
2 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 24 hónapon felül,
0-24hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-20. jelű, Helyi termékértékesítés
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:
12179 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Helyi piac kialakítása Újszászon
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].;
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét - nettó 83.106.299 Ft-ot - nem tudja kiegészíteni sem a 2022. évi költségvetéséből, sem a 2023.
évi költségvetéséből.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

1041

A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

V.2.10)
V.2.11)

1042

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: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12000980213
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11271727216
Postai cím: Ady Endre Út 22.
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Uzsoki Utcai Kórház (20298/2022)
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: 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.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

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:
Siemens rtg. berendezésekhez szervíz szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001171682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50421200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elnevezés: Siemens rtg. berendezésekhez szervíz szolgáltatás
Mennyiség:
Megrendelő telephelyén üzemelő, az alábbiakban felsorolt Siemens berendezések karbantartása,
hibajavítása és alkatrészellátása;
1. Cios Connect
2. Cios Select
3. Luminos dRF Max
4. Multix Top
5. Multix Top
6. Siremobil Compact
7. Ysio
Részletes feladatleírást a KD tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23084000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Siemens rtg. berendezésekhez szervíz szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50421200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:
Megrendelő telephelyén üzemelő, az alábbiakban felsorolt Siemens berendezés karbantartása,
hibajavítása és alkatrészellátása a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott szintű ellátásnak
megfelelően;
1. Cios Connect, ellátási szint: A
2. Cios Select, ellátási szint: A
3. Luminos dRF Max, ellátási szint: D
4. Multix Top, ellátási szint: B
5. Multix Top, ellátási szint: D
6. Siremobil Compact, ellátási szint: A
7. Ysio, ellátási szint: D
Valamennyi gép esetében a karbantartások száma: 1 alkalom/év.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti berendezések folyamatos üzemképességének a biztosítása.
Részletes feladatleírást és információkat (az ellátási szintek részletes leírását) a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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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:
16698 / 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: Siemens rtg. berendezésekhez szervíz 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: 2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25296826242
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hc.hu.dl@siemens-healthineers.com
Telefon: +36 14711901
Internetcím(ek): (URL) www.healthcare.siemens.hu
Fax: +36 14711952
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296826242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20276000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23084000
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: call center üzemeltetése
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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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: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25296826242
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296826242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
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:
Ajánlattevő:
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
25296826-2-42
Nyertes Ajánlattevő:
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
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1143 Budapest, Gizella út 51-57.
25296826-2-42
Alvállalkozó:
Sykes Közép-Európa Kft.
12537886-2-41
1134 Budapest, Váci út 43. V. em.,
call center üzemeltetése
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Alsóörs Község Önkormányzata (20467/2022)
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: Alsóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734013219
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 49
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető
Telefon: +36 87447192
E-mail: hivatal@alsoors.hu
Fax: +36 87447192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Felsőörs község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734116219
Postai cím: Szabadság 2
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs polgármester
Telefon: +36 87787258
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
Fax: +36 87787258
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Zöld tengely” turisztikai fejlesztés Alsóörsön
Hivatkozási szám: EKR000674652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45000000-7
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TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00031 azonosító számú, „Vízen, földön és két keréken - „Zöld tengely” turisztikai
fejlesztés Alsóörsön” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkák elvégzése az alábbi részekkel:
1. RÉSZ: Horgász-halász bemutatóhely és kerékpáros pihenőpont, valamint vendégmosdó és stégek
kialakítása
2. RÉSZ: Zöld tengely gyalogút megvalósítása
3. RÉSZ: Kerékpáros élménypálya építése és kerékpáros szerelőpontok létesítése
A részletes információk a II.2. pontban és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
fejezetben találhatók.
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:
17332 / 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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Helyesen
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/26 (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:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok javításra kerültek az 1. részfeladat egyes része tekintetében.
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17332/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

1054

Biri Község Önkormányzata (20605/2022)
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: Biri Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734927115
Postai cím: Kossuth Lajos Út 4
Város: Biri
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4235
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Almási Katalin
Telefon: +36 42265237
E-mail: biriph@gmail.com
Fax: +36 42265237
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biri.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biri bel- és csapadékvíz elvezetés fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001316342022
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:
Biri Község önkormányzata támogatást nyert a TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00054 támogatási szerződés
alapján a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésének megvalósítására, melynek keretében a
bel- és csapadékvíz elevezető rendszer fejlesztése valósul meg.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19045 / 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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Módosításra kerül a költségvetés, valamint megküldésre kerül Ajánlatkérő nyilatkozata.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Doba Község Önkormányzata (20440/2022)
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: Doba Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15427425119
Postai cím: Kossuth L. Utca 10.
Város: Doba
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8482
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Zoltán
Telefon: +36 309395561
E-mail: doba@somlo.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nagydoba.eoldal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Doba – csapadékvíz elvezetése
Hivatkozási szám: EKR001284432022
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:
Doba – csapadékvíz elvezetése
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:
18208 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (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:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hosszúhetény Községi Önkormányzat (20414/2022)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hosszúhetényi belterületi csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR001117532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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.
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:
16626 / 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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (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 figyelemmel a 2. sz. kiegészítő tájékoztatást tartalmára, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.)
pontjában meghatározott meghosszabbított ajánlattételi határidőre – mely 2022. szeptember 23. napja
10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (3)-(5) bekezdése alapján
meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Jánkmajtis község Önkormányzata (20610/2022)
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: Jánkmajtis község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15405322215
Postai cím: Kossuth Lajos Út 28
Város: Jánkmajtis
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4741
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Evelin
Telefon: +36 44566088
E-mail: fejesevelin@gmail.com
Fax: +36 44566088
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.jankmajtis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.jankmajtis.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Jánkmajtison
Hivatkozási szám: EKR001304202022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jánkmajtis Község belterületének (Kossuth utca, Arany János utca) káros csapadékvizektől való
mentesítése érdekében csapadékcsatorna, valamint különféle műtárgyak építése.
VI.3.4) További információk c. pont folytatása (1):
12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő
csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
14. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
15. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
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16. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek
megállapításra: P.1.), M.1.)-M.2.) alkalmassági követelmény.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat.
19. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági
szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.
20. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fejes Evelin,
Lajstromszáma: 01198.
22. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjára, a munkavégzés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni,
vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 25 millió HUF/
káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt
feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosítás fennállását igazoló biztosítási szerződést/
fedezetigazolást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult
másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10
munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a
nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására
tekintettel - azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait
kizárólag a bírálatba bevont ajánlattevő(k) ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
- 2. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal be kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő
tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
- 3. Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintést döntése szerint biztosíthatja elektronikus
úton is, az adott dokumentum(ok) elektronikus levél (e-mail) formájában történő megküldésével.
- 4. Ha az ajánlatkérő – a Kbt.-ben foglalt esetekben – az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően az
ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására és az addig érvényes biztosítékkal megegyező ajánlati
biztosíték fenntartásának igazolására kéri fel, az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség
meghosszabbított idejére szóló, az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartásának
igazolására mindaddig lehetősége van, amíg az ajánlatban szereplő biztosíték érvényességi ideje nem jár
le. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén - a Kbt. 71.§ (3a) bekezdésének analógiájára - az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában hiánypótlásra van az ajánlattevőnek lehetősége,
ha ajánlattevő a biztosítékra vonatkozó igazolást nem csatolja, vagy nem az előírt formában csatolja,
de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték
kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása
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esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvényt a biztosíték eredeti időpontjának lejártáig kiállította.
Folytatás: a II.2.13) pontban
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19014 / 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:
2022/09/23
Helyesen:
2022/09/30
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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (20478/2022)
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: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308469216
Postai cím: Boldog Sándor István Körút 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gábor
Telefon: +36 303268092
E-mail: katona.gabor@kotivizig.hu
Fax: +36 303268092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kotivizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pr szolgáltatás - Ágazati infrastruktúra
Hivatkozási szám: EKR001323052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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 - " Ágazati infrastruktúra fejlesztése” KEHOP-1.4.0-15-2022-00032
A projekt megvalósítási szakasza
Nyomtatott tájékoztatók szerkesztése, gyártása és terjesztése, méret: A5, 4+4, 140g 1.500 db
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó aloldal megjelenítése és folyamatos
frissítése a projekt fizikai zárásáig a 2021.03.01-től hatályos KTK szerint
Reklám- és szóró ajándék – emblémázott poliészter hátizsák
Projekt roll up, méret: min. 80 X 200 cm, 4+0 szín)
Lakossági fórum szervezése 50 főre
Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 80 főre, catering: hideg-meleg büféebéd
Sajtónyilvános, a projekt előrehaladását bemutató esemény szervezése 60 főre, catering szendvicsebéd
„B” típusú tájékoztató tábla készítése és kihelyezése
„C” típusú tájékoztató tábla készítése és kihelyezése
Médiamegjelenés vásárlása – 35-40 mp-es rádió szpot gyártása és sugárzási idő vásárlás
Médiamegjelenés vásárlása – tv szpot (30-40 mp) gyártása és sugárzási idő vásárlása
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Médiamegjelenés vásárlása a regionális sajtóban (3/200 hbmm)
Médiamegjelenés vásárlása – banner (főoldali, „road block 1” 640*360, statikus/animált gif) gyártása és 5
napos közzététele online hírportálon
Médiamegjelenés vásárlása– országos lapban nyomtatott PR cikk (3/200)
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése min. 300 dpi felbontás
A projekt megvalósítását követő szakasz
Sajtónyilvános projektátadó rendezvény szervezése 80 főre, catering: hideg-meleg büféebéd
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése – információs füzet A 4, 140 g, 8
oldal, 4+4 szín 1000 db
Eredménykommunikációs információs anyagok pendrive-ra feltöltve
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
„D” típusú tábla készítése, kihelyezése
PR film (8-12 perc) készítése
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:
19087 / 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
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kunszentmiklós Város Önkormányzata (20523/2022)
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: Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724605203
Postai cím: Kálvin tér 12
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lesi Árpád
Telefon: +36 76551010
E-mail: penzugy@kunszentmiklos.hu
Fax: +36 76351014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi csapadékvízkezelő rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001350302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232410-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében Kunszentmiklóson a belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer kerül fejlesztésre.
A fejlesztés közvetlenül 230 ingatlan vízkármentesítését célozza körülbelül 700 fő érintett
lakónépességgel. A megvédett területen élők becsült száma 1000 főre tehető figyelembevéve a bevont
gyűjtőcsatornákat, amik az egész városrész csapadékvizét elvezetik.
Főbb mennyiségek:
Földárok rekonstrukció: 3840 m
Új ép. földárok: 453 m
Burkolt árok: 611 m
Áteresz: 389 m
Zárt csatorna: 537 m
Műtárgy: 12 m
Összesen: 5842 m
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Miskolci Egyházmegye (20537/2022)
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: Miskolci Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 18404973105
Postai cím: Szeles Utca 59
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marincsák László
Telefon: +36 46500260
E-mail: palyazat@migorkat.hu
Fax: +36 46500263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.migorkat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvodaudvarok fejlesztése a Miskolci Egyházmegyében
Hivatkozási szám: EKR001251582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezés keretében egy óvodaépület víztelenítésére és óvodaudvar fejlesztésére, valamint egy
közösségi és tornaterem létesítésére illetve további öt óvodaudvar fejlesztésére kerül sor.
1./ rész: Angyalkert óvoda fejlesztése:
- Angyalkert Görögkatolikus Óvoda játszó udvarának kialakítása és óvoda épület víztelenítése.
2./ rész: Felsőzsolca tagóvoda közösségi és tornaterem kialakítása
- Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagóvodájának közösségi és tornaterem
kialakítása.
3./ Rész: Óvodaudvarok fejlesztése:
- Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde játszó udvarának kialakítása.
- Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde játszó udvarának fejlesztése.
- Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájának játszó udvarának fejlesztése.
- Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájának Selyebi Telephely játszóudvarának
fejlesztése.
- Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18547 / 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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hosszabbította az ajánlati felhívás IV.2.6 pontjában a Kbt. 52. § (5)
bekezdése alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nagykozár Községi Önkormányzat (20465/2022)
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: Nagykozár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15332848202
Postai cím: Kossuth L. Utca 32
Város: Nagykozár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7741
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi György
Telefon: +36 72473430
E-mail: polgarmester@nagykozar.hu
Fax: +36 72473430
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykozar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bogád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15334723202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 86.
Város: Bogád
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7742
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pfeffer József
Telefon: +36 72473457
E-mail: jozsef.pfeffer@gmail.com
Fax: +36 72473457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bogad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Romonya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15335119202
Postai cím: Béke Utca 51
Város: Romonya
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7743
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós Dezső László
Telefon: +36 72473390
E-mail: miklos.dedi@freemail.hu
Fax: +36 72473385
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.romonya.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejl. 3
Hivatkozási szám: EKR000525332022
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:
I. rész: Nagykozári Házi Orvosi rendelő Építése:
Jelen beruházás építési engedélyköteles beruházás. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás
infrastruktúra fejlesztése keretén belül a közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező,
vegyes háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő és iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges
rendelő kialakítását új épületben kívánja megoldani, összevonva a védőnői tanácsadó szükséges
helyiségeivel. Az új épület az Ifjúság utcában található zöldterület helyén, oldalhatáron álló építési helyen
belül szabadonálló beépítéssel valósul meg, az Ifjúság és a Jókai utcát összekötő 5/45 hrsz.-ú közút felöl
közterület kapcsolattal. A beruházás keretén belül a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően
(minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely, valamint kerékpártároló
létesül.
II. rész: Bogádi Háziorvosi rendelő építése:
Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése keretén belül a közfinanszírozott
és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, vegyes háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő és
iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges rendelő kialakítását új épületben kívánja megoldani,
összevonva a védőnői tanácsadó szükséges helyiségeivel. Az új épület a sportpálya déli oldalán,
a helyi szabályozási tervben településközpont vegyes területként lehatárolt, jelenleg beépítetlen
területen valósul meg, a Bem utca felöl közterület kapcsolattal. A beruházás keretén belül a hatályos
jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes
parkoló-férőhely, valamint kerékpártároló létesül.
III. rész: Romonyai épület felújítás, korszerűsítés:
Az egészségügyi alap-ellátás infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban szeretné a Romonya Község
Önkormányzata, a Romonya Béke u. 28. sz. alatti épületét korszerűsíteni, és egy Egészségházat létrehozni.
A felújítási és korszerűsítési munka nem engedélyköteles tevékenység körébe tartozik. Az ingatlan egyik
felében 1987 óta működik orvosi rendelő, a másik felében a Községi Körjegyzőségi Hivatal működött, ami
2 éve elköltözött, az épületrész üresen áll, így a helyén védőnői tanácsadó kerülne kialakításra. 2006-ban
egy teljes akadálymentesítési átalakítás történt, így az épület rámpán megközelíthető, mindkét részben
akadálymentes Wc-mosdó lett kialakítva. Az alaprajzi terület felosztás alapján orvosi rendelő: 59,97 m2,
védőnői tanácsadó: 70,78 m2 hasznos alapterület nagyságú.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás,
árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Egyenértékűség:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
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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.
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:
18089 / 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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/28 (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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat a Kbt. 55.
§ (1) bekezdése alapján módosítja.
A Közbeszerzési Dokumentumok módosításának tartalma: a műszaki leírást és kiviteli terveket kiegészítő
költségvetés pontosításra, a tervekkel történő összhangba hozása céljából.
A fentiek alapján Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján
módosítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Örökség Intézete (20497/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Örökség Intézete
Nemzeti azonosítószám: 15814775242
Postai cím: Fiumei Út 16-18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Zsolt László
Telefon: +36 17953179
E-mail: beszerzes@nori.gov.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nori.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nori.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001340222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fiumei úti Sírkert őrzés-védés 2022-24 és vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatás valamint GPRS
adapterhez szükséges előfizetői kártya biztosítása
Őrzésvédési, távfelügyeleti szolgáltatási, biztonsági feladatok teljes körű ellátása a Nemzeti Örökség
Intézete (a továbbiakban: NÖRI) vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő Fiumei Úti Sírkert, a
Salgótarjáni utcai zsidó temetőben, valamint az Újköztemető (1108 Budapest, Kozma u. 8-10.) Nemzeti
Gyászpark (297-es, 298-as, 300-as és 301-es parcellák) területén, továbbá a kiemelt állami temetésekről
szóló 378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott kiemelt állami temetés (a továbbiakban:
kiemelt állami temetés) helyszínén.
Megrendelő a Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített őrzésvédési, biztonsági feladatokon felül
igénybe veheti Vállalkozótól eseti őrzésvédési, biztonsági feladatok végzését külön - írásos - egyedi
megrendelés alapján. Az eseti feladatra vonatkozó igénybejelentést Megrendelő előre jelzi.
Központi törzstemető,1086 Budapest, Fiumei út 16-18., területe: 55,7 ha.
Üzemi, bővítési terület, 1086 Budapest, Fiumei út 16-18., területe: 6,8 ha.
Salgótarjáni utcai zsidó temető, 1086 Budapest, Salgótarjáni utca 6., területe: 4,79 ha.
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Kiemelt állami temetés helyszíne A kiemelt állami temetésekről szóló 378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 5.
§ (1) bekezdés a) pontja értelmében.
Újköztemető (1108 Budapest, Kozma u. 8-10.) Nemzeti Gyászpark (297-es, 298-as, 300-as és 301-es
parcellák). Területe: 3 ha
A Szerződésből, mint keretszerződésből a Szerződésben foglalt feladatok ellátására történő lehívásokra
nettó 242.725.350.,- Ft, azaz - kétszáznegyvenkétmillió- hétszázhuszonötezer- háromszázötven forint nettó
keretösszeg áll rendelkezésre.
Megrendelő a fenti Keretösszeg erejéig jogosult Vállalkozótól igénybe venni a Szerződésben foglalt
feladatokat, azaz amennyiben a feladatokhoz kapcsolódó Vállalkozói díj együttes, kumulált értéke eléri a
megjelölt Keretösszeget, a Szerződés a 24 hónapos határozott idő letelte előtt megszűnik.
Megrendelő a Keretösszeg kimerítésére annak 70 %-nak erejéig vállal kötelezettséget.
Amennyiben a Szerződés időtartaménak végéig a Keretösszeg 70 %-a lehívásra kerül, Vállalkozó
semminemű kártérítésre vagy kártalanításra nem jogosult.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt.53.§ (1) bekezdés alapján visszavonta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tokaj Város Önkormányzata (20400/2022)
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: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726449205
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posta György
Telefon: +36 647352752
E-mail: gyorgy.posta@tokaj.hu
Fax: +36 647352752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tokaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tokaj Ker. Isk. energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001119662022
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:
Részletesen a csatolt tervdokumentáció alapján!
Az ingatlanon a meglévő épületet kívánja felújítani, korszerűsíteni az Ajánlatkérő.
A felújítás során az épület
• homlokzati hőszigetelése
• pincefödém hőszigetelése
• padlásfödém hőszigetelése
• magastető (ferdetető) hőszigetelése
• homlokzati nyílászárók/portálok/üvegfalak cseréje
valósul meg.
Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is:
• AKM parkoló kialakítása (felfestés, meglévő parkolók)
• rámpa átalakítása / felújítása (főbejárat)
• lépcső átalakítása / felújítása (főbejárat, belső udvar bejárat)
• kültéri - beltéri vezetősávok / előjelzők kialakítása (főbejárat)
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• AKM mosdó kialakítása (jelenleg nincs)
• egyéb AKM berendezések, eszközök
az erre vonatkozó jogszabályi előírások alapján, építész és rehabilitációs szakági tervek szerint.
Jelenleg az épületben nem található akadálymentes mosdó, így a Megrendelő kérésének megfelelően az a
földszinten a meglévő vizesblokk átalakításával kerül kialakításra. További akadálymentesítési beavatkozás
az épületen belül nem tervezett.
Akadálymentes bejutás közterületről (főbejárat felől) kialakításra kerül. Akadálymentes parkoló ingatlanon
belül kerül kialakításra, főbejárat megközelítése közterületi járdán keresztül lehetséges.
A jelenlegi felújítás keretein belül a következő gépészeti felújításokat tervezzük:
&#61656; Hőleadók cseréje
&#61656; Fűtési csőrendszer cseréje
&#61656; Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek cseréje
&#61656; Fűtési rendszer hőtermelői és automatikai elemei, szabályzó szerelvényeinek
cseréje
A projektben 50 kW összteljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre.
A napelemes rendszer éves hozama: 50153 kWh, mellyel 50,08 tonna ÜHG-kibocsátás csökkenés érhető el.
A telepítendő napelemes rendszer 50 kWp alatt van, így a kiépítés nem építési engedély köteles
tevékenység.
A pályázat projektarányos követelménye az akadálymentes kialakítás, így kizárólag a megvalósítás
során is a projekttel érintett szerkezetek akadálymentesítésére kerül sor, ezért az épület egészének
vonatkozásában nem igazolható le az OTÉK –nak való megfelelés. Az épület Pince, földszint és Két emeleti
szintből ál.
A projektarányos akadálymentesítés kizárólag a földszintre korlátozódik.
Összes hasznos alapterület (nettó, összes szint): 4925 m2, Földszinti beépített bruttó alapterület: 1870 m2
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:
18250 / 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:
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A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
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Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentáció közé feltöltésre került az árazatlan költségvetések módosított elnevezésű
mappa és a Vallalkozasi szerzodes tervezet módosított elnevezésű dokumentum.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tyukod Nagyközség Önkormányzata (20499/2022)
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: Tyukod Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732561115
Postai cím: Árpád Út 33
Város: Tyukod
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4762
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czibere József
Telefon: +36 202697411
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Fax: +36 44556064
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tyukod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi mezőgazdasági gyűjtőút építése
Hivatkozási szám: EKR001170342022
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:
A fejlesztéssel érintett utak a 0433, 0377, 0360, 0371 hrsz.-on találhatóak (Tyukod külterület). Az út
meglévő szilárd burkolattal (aszfalt) rendelkezik, amely a felületi hámlások, kátyúk és repedéshálózatok
miatt nehezen járható. A felújítás során a meglévő szerkezeten közvetlen beavatkozás nem tervezett.
A felületi homogenitás biztosítása érdekében a felületi hibákat ki kell javítani kátyúzással, ezt követően
átlag 3,5 cm rétegvastagságú AC-11 kopóréteg felvitelére kerül sor. Először a felületet teljes egészében
tisztítani szükséges mindenfajta szerves és szervetlen szennyeződéstől. Ezt követően a kátyúk leszakadó
darabjait el kell távolítani és a töltőanyag (AC-8) bedolgozását megelőzően ki kell kenni a kátyú felületét
hígított bitumennel. A javítások befejezését követően a teljes útfelület bitumenes alápermetezésére kerül
sor, amit az AC-11 kopóréteg behengerlése követ. A rekonstrukció keretein belül a földpadka feltöltésére
és profilozására is sor kerül. A pálya szélessége változó 3,50 és 6 m között. A rekonstrukció nem érinti
az út keresztmetszeti paramétereinek megváltoztatását. Egyoldali esés: 2%-os. Padka szélessége: l m,
míg a koronaszélesség: 5,5-8 m. A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal-kialakítás a meg-lévő
pályaszintet követi. Az út melletti árokszelvényben, illetve a padkán kinőtt cserjék irtásáról gondoskodni
kell. Az út mindkét oldalán nagyszelvényű szikkasztó árkok találhatók, amelyek alkalmasak a felületen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

1086

összegyűlő csapadékvíz megfelelő szikkasztásáról gondoskodni. A tervezett munka a forgalom fenntartása
mellett, annak korlátozásával végezhető. A kivitelezés közbeni forgalomkorlátozást a végzett munka
függvényében kell elvégezni. Az út hossza: 6959,317 m.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati
felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és
hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16862 / 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
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Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/26 (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 az ajánlattételi határidőt 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján
meghosszabbítja. Ajánlatkérő a hirdetmény módosítási szándékáról azon gazdasági szereplőket, akik az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, tájékoztatta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dombóvár Város Önkormányzata (19916/2022)
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: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733555217
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Szilárd polgármester
Telefon: +36 74564501
E-mail: onkormanyzat@dombovar.hu
Fax: +36 74564501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III.
Hivatkozási szám: EKR001289172021
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: Közösségi nyitott tér kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03451000-6

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37. - 1971/1 hrsz
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Közösségi nyitott tér:
Új közösségi nyitott tér kialakítása valósul meg, új burkolatokkal, utca bútorokkal és növényzet
telepítésével. Úthálózat felújítása és új funkciók létrehozása a cél. A bejárat mellett egy térkő burkolatú
területen kerékpártároló kerül elhelyezésre, majd innen egy 1,2 méter széles térkőburkolatú járda kerül
kiépítésre. Kialakításra kerül egy NATURE PLAY játszóhely és egy SKATE pálya is a fiatalok számára a terület
sarok részén, melyhez szilárd burkolatú út vezet. A meglévő tó mederrendezése, szabályozása szükséges.
1. Játszóhely 2-8 éves korosztály számára
A tervezett játszóhely NATURE PLAY kialakításnak megfelelően lett tervezve, két korosztályra bontva a
gyerekeket. A 2-8 éves korosztálynak szánt játszóhelyen kialakításra kerül majd egy homokozó, egy 1,2
méter
magas mászódomb csúszdával, egy élő-fűzalagút illetve egyensúlyozó pallók (m=0,2 m). Ezeken kívül
kisebb
sziklák és farönkök kerültek a koncepcióba, melyeknek magassága illeszkedik a korosztály magasságához
és
képességeihez. A térformálás szempontjából a természetes adottságokhoz, és növényzethez igazodva
kisebb
határoló évelő-és cserjefoltok is kerülnek a játszóhely mellé.
2. Játszóhely 8-13 éves korosztály számára
A nagyobb korosztály számára tervezett játszórész anyagaiban és elveiben ugyanarra a koncepcióra
épít, mint az előző területrész, annyi különbséggel, hogy a sziklák és mászó rönkök magasabbak és
nagyobbak
lehetnek. Itt elhelyezésre került cikkcakkosan egy lépegető rönkös elem, mely különböző átmérőben és
magasságban (0.15 m- 0.45 m) tartalmaz farönköket. A kisebb korosztály területéhez hasonlóan itt is
terveztünk egy egyensúlyozó pallós elemet, mely itt szintén magasabb lehet (0,35 m), továbbá
elhelyeztünk
egy kötélpályát is. Mely a részletrajznak megfelelően 3 oszlopból áll, melyet sodrott, teherbíró hajókötelek
fűznek össze alul és felül is, így lehet végighaladni rajta. Az egész játszóhely kialakításában igyekszik arra
törekedni, hogy minél több gyermek használhassa, ugyanakkor a vonalvezetése folytonos legyen, és
ezáltal
élvezhető és kalandokkal teli az itt töltött idő.
A mederrendezés - feltöltés után létrejött terület, és a tükrökből kikerül földekből ide egy 80cm és egy
1 méter magas szabálytalan alakú mikrodomborzatot terveztünk, mely mindkét korosztály számára
használható játszóelemmé válhat. A területen az építkezés során kikerülő föld felhasználása csökkenti a
költségeket, hiszen nem kell elszállítani, valamint hozzájárul a fenntarthatósági - újrahasznosítási elvekhez.
Ehhez a térhez kapcsolódik egy szórt burkolatú terület, mely a családosok kikapcsolódását szolgálja,
asztalokkal és padokkal, valamint egy féltetővel, mely egy hirtelen eső esetén biztosít védelmet a
csapadék
elől. A térformálás szempontjából a természetes adottságokhoz, és növényzethez igazodva kisebb
határoló
évelő-és cserjefoltok is kerülnek a játszóhely mellé.
A játszóhelyeket körbeölelő szórt burkolatú út mentén padokat, hulladékgyűjtőket helyeztünk el,
ezekre az állomásokra szintén elhelyezhetők a meglévő tanösvény táblák felújítás után, valamint új
állomásokkal, táblákkal is kiegészíthető (erre a korábban elkészült tervdokumentációban tettünk
javaslatot).
3. Skate park
Szintén megrendelői igény alapján készültek a SKATE pálya tervei. A tervezési folyamat során
dombóvári használókkal egyeztettünk arról, hogy milyen eszközökre, milyen területre lenne igényük. Ezek
alapján került kialakításra ez a 374 négyzetméteres terület, melyben egyesítve helyet kapnak a rolleres és a
bmx-es használók is. A jelenlegi, meglévő elemeket felújítva tervezzük elhelyezni a pályán, ezen kívül
azonban
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a későbbiekben újabb elemek beszerzése és elhelyezése indokolt lehet. Mivel a pálya burkolati minőségét
szabvány írja elő és ez egy nagyobb költségű burkolat lenne, a Megrendelő kérésére a SKATE pálya
burkolata
általános rétegrendű, utólag dilatált beton burkolat.
4. Tó mederrendezés és S.U.D kialakítása
A terület egyik legfontosabb feladata a csapadékvíz-kezelés: a területre hulló csapadékvíz helyben
tartását célzó beavatkozásokkal (sustainable urban drainage system – fenntartható városi csapadékvíz
kezelő „rendszer”, szikkasztó árok, továbbiakban SUD/S.U.D.).
A jelenlegi tómeder méretében indokolatlanul nagy, funkciójának pedig nem tud eleget tenni, ezért
szabályozásra, rendezésre van szükség. A cél az, hogy a környező területekre hulló csapadékot
összegyűjtve
lassan a talajba szikkasztva, illetve a kisvízfolyásba vezesse. Ezt a megfelelő növényzet telepítésével és
helyes
vízgazdálkodással, fenntartható módszerekkel érhetjük el. Ezáltal befolyással lehetünk a helyi klimatikus
viszonyokra és a biodiverzitás is növekedhet. A csapadék visszatartása természetes és művi technikákkal
történik (növényzet, lombos fák telepítése, szikkasztó építése). A vizek bejuttatását a talajba és a növények
számára a víz elérhetőségének biztosítását is segítik ezek a technikák.
A meder rendezése a terepviszonyoknak megfelelő feltöltéssel kialakításra kerül egy természetes
kialakítású változó vízjárású meder, melynek területén egy vízparti évelővirágos magkeverék kerül
elvetésre.
A SUD alapelveinek megfelelően ez a növényesítés és a megfelelően tereprendezett rézsű gondoskodik
arról,
hogy az összegyűjtött csapadékvíz helyben hasznosításra, elszikkasztásra kerülhessen, a felesleg pedig egy
túlfolyó segítségével a kisvízfolyásba juthasson. Ez a kialakítás segít, hogy ne egy mocsaras szúnyog-tanya
legyen a tó, hanem egy használható értékes felület, mely nagy szárazságban egy kavicsos meder.
növényfoltokkal, csapadékosabb időben (az intenzitástól függően) pedig egy vizes elemmé válik.
(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: 270
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-4.3.1-15-TL1-2016-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00859 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Közösségi nyitott tér kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 14184518214
Postai cím: Zárda Utca 14
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: baudaikft@gmail.com
Telefon: +36 306512527
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: 98871066
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

Fő tárgy:

03451000-6

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37. - 1971/1 hrsz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Közösségi nyitott tér:
Új közösségi nyitott tér kialakítása valósul meg, új burkolatokkal, utca bútorokkal és növényzet
telepítésével. Úthálózat felújítása és új funkciók létrehozása a cél. A bejárat mellett egy térkő burkolatú
területen kerékpártároló kerül elhelyezésre, majd innen egy 1,2 méter széles térkőburkolatú járda kerül
kiépítésre. Kialakításra kerül egy NATURE PLAY játszóhely és egy SKATE pálya is a fiatalok számára a terület
sarok részén, melyhez szilárd burkolatú út vezet. A meglévő tó mederrendezése, szabályozása szükséges.
1. Játszóhely 2-8 éves korosztály számára
A tervezett játszóhely NATURE PLAY kialakításnak megfelelően lett tervezve, két korosztályra bontva a
gyerekeket. A 2-8 éves korosztálynak szánt játszóhelyen kialakításra kerül majd egy homokozó, egy 1,2
méter
magas mászódomb csúszdával, egy élő-fűzalagút illetve egyensúlyozó pallók (m=0,2 m). Ezeken kívül
kisebb
sziklák és farönkök kerültek a koncepcióba, melyeknek magassága illeszkedik a korosztály magasságához
és
képességeihez. A térformálás szempontjából a természetes adottságokhoz, és növényzethez igazodva
kisebb
határoló évelő-és cserjefoltok is kerülnek a játszóhely mellé.
2. Játszóhely 8-13 éves korosztály számára
A nagyobb korosztály számára tervezett játszórész anyagaiban és elveiben ugyanarra a koncepcióra
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épít, mint az előző területrész, annyi különbséggel, hogy a sziklák és mászó rönkök magasabbak és
nagyobbak
lehetnek. Itt elhelyezésre került cikkcakkosan egy lépegető rönkös elem, mely különböző átmérőben és
magasságban (0.15 m- 0.45 m) tartalmaz farönköket. A kisebb korosztály területéhez hasonlóan itt is
terveztünk egy egyensúlyozó pallós elemet, mely itt szintén magasabb lehet (0,35 m), továbbá
elhelyeztünk
egy kötélpályát is. Mely a részletrajznak megfelelően 3 oszlopból áll, melyet sodrott, teherbíró hajókötelek
fűznek össze alul és felül is, így lehet végighaladni rajta. Az egész játszóhely kialakításában igyekszik arra
törekedni, hogy minél több gyermek használhassa, ugyanakkor a vonalvezetése folytonos legyen, és
ezáltal
élvezhető és kalandokkal teli az itt töltött idő.
A mederrendezés - feltöltés után létrejött terület, és a tükrökből kikerül földekből ide egy 80cm és egy
1 méter magas szabálytalan alakú mikrodomborzatot terveztünk, mely mindkét korosztály számára
használható játszóelemmé válhat. A területen az építkezés során kikerülő föld felhasználása csökkenti a
költségeket, hiszen nem kell elszállítani, valamint hozzájárul a fenntarthatósági - újrahasznosítási elvekhez.
Ehhez a térhez kapcsolódik egy szórt burkolatú terület, mely a családosok kikapcsolódását szolgálja,
asztalokkal és padokkal, valamint egy féltetővel, mely egy hirtelen eső esetén biztosít védelmet a
csapadék
elől. A térformálás szempontjából a természetes adottságokhoz, és növényzethez igazodva kisebb
határoló
évelő-és cserjefoltok is kerülnek a játszóhely mellé.
A játszóhelyeket körbeölelő szórt burkolatú út mentén padokat, hulladékgyűjtőket helyeztünk el,
ezekre az állomásokra szintén elhelyezhetők a meglévő tanösvény táblák felújítás után, valamint új
állomásokkal, táblákkal is kiegészíthető (erre a korábban elkészült tervdokumentációban tettünk
javaslatot).
3. Skate park
Szintén megrendelői igény alapján készültek a SKATE pálya tervei. A tervezési folyamat során
dombóvári használókkal egyeztettünk arról, hogy milyen eszközökre, milyen területre lenne igényük. Ezek
alapján került kialakításra ez a 374 négyzetméteres terület, melyben egyesítve helyet kapnak a rolleres és a
bmx-es használók is. A jelenlegi, meglévő elemeket felújítva tervezzük elhelyezni a pályán, ezen kívül
azonban
a későbbiekben újabb elemek beszerzése és elhelyezése indokolt lehet. Mivel a pálya burkolati minőségét
szabvány írja elő és ez egy nagyobb költségű burkolat lenne, a Megrendelő kérésére a SKATE pálya
burkolata
általános rétegrendű, utólag dilatált beton burkolat.
4. Tó mederrendezés és S.U.D kialakítása
A terület egyik legfontosabb feladata a csapadékvíz-kezelés: a területre hulló csapadékvíz helyben
tartását célzó beavatkozásokkal (sustainable urban drainage system – fenntartható városi csapadékvíz
kezelő „rendszer”, szikkasztó árok, továbbiakban SUD/S.U.D.).
A jelenlegi tómeder méretében indokolatlanul nagy, funkciójának pedig nem tud eleget tenni, ezért
szabályozásra, rendezésre van szükség. A cél az, hogy a környező területekre hulló csapadékot
összegyűjtve
lassan a talajba szikkasztva, illetve a kisvízfolyásba vezesse. Ezt a megfelelő növényzet telepítésével és
helyes
vízgazdálkodással, fenntartható módszerekkel érhetjük el. Ezáltal befolyással lehetünk a helyi klimatikus
viszonyokra és a biodiverzitás is növekedhet. A csapadék visszatartása természetes és művi technikákkal
történik (növényzet, lombos fák telepítése, szikkasztó építése). A vizek bejuttatását a talajba és a növények
számára a víz elérhetőségének biztosítását is segítik ezek a technikák.
A meder rendezése a terepviszonyoknak megfelelő feltöltéssel kialakításra kerül egy természetes

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.185

1093

kialakítású változó vízjárású meder, melynek területén egy vízparti évelővirágos magkeverék kerül
elvetésre.
A SUD alapelveinek megfelelően ez a növényesítés és a megfelelően tereprendezett rézsű gondoskodik
arról,
hogy az összegyűjtött csapadékvíz helyben hasznosításra, elszikkasztásra kerülhessen, a felesleg pedig egy
túlfolyó segítségével a kisvízfolyásba juthasson. Ez a kialakítás segít, hogy ne egy mocsaras szúnyog-tanya
legyen a tó, hanem egy használható értékes felület, mely nagy szárazságban egy kavicsos meder.
növényfoltokkal, csapadékosabb időben (az intenzitástól függően) pedig egy vizes elemmé válik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 107310092
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 14184518214
Postai cím: Zárda Utca 14
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: baudaikft@gmail.com
Telefon: +36 306512527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 2021. február végén adott ajánlata kialakítása során nem
számolhatott azzal, hogy a kivitelezési munkát a szerződéskötést követően Európában kialakult energia
és üzemanyag válság, valamint az orosz-ukrán helyzet miatt rajta kívülálló objektív okokból nem tudja
teljesíteni a szerződéses ellenértékét.
Oroszország és Ukrajna között 2022. február 24-től fennálló háborús helyzet, illetve az arra válaszul
bevezetett nemzetközi szankciók közvetlenül érintik az anyagbeszerzési folyamatokat, az építőiparban is
használt nyersanyagok, termékek beszerzése akadozik, illetve egyes termékek hosszú időre nem elérhetők.
További problémát jelent a háborús konfliktus munkaerőpiacra gyakorolt hatása, elsősorban a külföldi
vendégmunkások építőiparban betöltött szerepe miatt. A fenti folyamatok, valamint az üzemanyag- és
energiaárak drasztikus növekedése, az euróárfolyam ugrásszerű emelkedése, valamint ezek következtében
az építőiparban használt nyersanyagok, termékek, egyéb eszközök beszállítási árának hirtelen emelkedése
előre nem látható mértékű költségnövekedést eredményezett.
A legnagyobb áremelkedések azoknál a termékeknél voltak (kritikus termékeknél 50-200%), ahol
alapvetően importra szorul a magyar építési piac: a fa, az acél, a réz és alumínium, valamint vegyipari
alapanyagú termékek ára növekedett drasztikusan. Emellett akadozik a szállítás, a fa és a műanyag árának
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drasztikus mértékű emelkedése miatt pedig megnőtt a csomagolás költsége is. Többe kerül a raklap, a
papírdoboz, de még a műanyag csomagolóanyag is, ami gyakorlatilag minden termék árára kihat.
A felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy az építőipari anyagárak ilyen mértékű és nem várt
emelkedése az ajánlattételkor kellő gondossággal sem volt előre látható és kalkulálható.
Az építőipari alapanyagok előre nem látható és nem tervezhető mértékű drágulása miatt, a Vállalkozó által
részletes számítással alátámasztott összegű vállalkozói díjnövekedés indokolt.
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 építőipari alapanyagok előre nem látható és nem tervezhető mértékű
drágulása
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 98871066 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 107310092 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Edelény Város Önkormányzata (19632/2022)
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: Edelény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649177
Postai cím: István király Útja 52.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48524100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://edeleny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Együtt Európáért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72056963
Postai cím: Marek József Utca 5. 3/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://egyutteuropaert.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.4.2-16-2016-00012 rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000647302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

Kiegészítő szójegyzék
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A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Rendezvényszervezési szolgáltatások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szendrő,Szalonna,Szuhogy,Rakaca,Perkupa,Szögliget,Hídvégardó,
Boldva, Borsodszirák, Hangács, Lak, Edelény, Abod, Bódvaszilvas, Tornanádaska, Szin, Bódvaelenke,
Szendrőlád, Balajt, Horpács, Fonyódliget
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Időpont: A vállalkozási szerződés aláírását követő nap és 2022. június 30. között, a megrendelővel egyeztetett
időpontban, az írásbeli utasítástól számított 30 napon belül
1. SPORTNAPOK 28 alkalom
elvárások
A pályázat nyertese gondoskodik a résztvevők toborzásáról
1 db reggeli torna megszervezése
Tűzoltósági vagy rendőrségi vagy mentőautó bemutató szervezése
A versenyek győztesei részére (egyéni és csapat is!) jutalmak, elismerések
résztvevők részére személyenként 1 l szénsavmentes ásványvíz
A helyszínek előkészítése, majd a rendezvény zárását követően a takarítás
minimum 2 fő helyi szervező/alkalom
Minimum 2 db mobil WC, amennyiben épített mosdó nem áll rendelkezésre biztosítása
Hangosítás
Rendezvények időtartama: legalább 4 óra
A feladat teljesítésének feltétele:
a rendezvényenként meghatározott létszám igazolása jelenléti ívvel
legalább egy oldal terjedelmű szakmai beszámoló, melyhez csatolandó legalább 10 db fényképfelvétel
Rendezvények leírása: Családi sportnap a településen élő lakosság számára a műszaki leírásban részletezett
módon
Helyszínek (zárójelben az alkalmak száma)
Szendrő, Petőfi tér 1-3. (1) min.100 fő
Szalonna, Sport pálya (1) min.50 fő
Szuhogy, Rákóczi utca 10. (1) min. 50 fő
Rakaca, Ady E. u. 3. (1) min.100 fő
Perkupa, óvoda (2) min. 50 fő/alk
Szögliget, iskola, óvoda (1) min.100 fő
Hidvégardó óvoda (1) min.50 fő
Boldva Monostor tér 1. (4) min.100 fő/alk
Borsodszirák, Fő út 47. (1) min.50 fő
Hangács, Művelődési Ház (1) min.50 fő
Borsodszirák Sportpálya (1) min.100 fő
Lak, Ady Endre u.1. (1) min.100 fő
Edelény Városi Sport- és Szabadidő Központ (3) 100 fő/alk
Abod Polgármesteri Hivatal előtti tér (1) min.20 fő
Bódvaszilas Sportpálya (1) min.50 fő
Tornanádaska Továbbképző Centrum (1) min.50 fő
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Szin, Kossuth út (1) min.50 fő
Bódvalenke település belterülete (1) min.50 fő
Szendrőlád Községi sportpálya (3)100 fő/alk
Balajt, sportpálya (1) 50 fő
2.Nyári táborok (20 turnus)
elvárások:
tábor tematikájának, napirendjének írásban történő elkészítése
Kapcsolódó szakmai beszámoló írásos elkészítése, fotódokumentáció (legalább 12 db fénykép/nap) elkészítése,
jelenléti ívek aláíratása naponta
Napi háromszori/ötszöri étkezés biztosítása. Minden nap meleg ebéd és vacsora, napközbeni kirándulás esetén az
ebéd lehet hideg
Foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök
Tábort vezető pedagógusok biztosítása, díjazásuk
Programok költségeinek biztosítása. A helyszínre utazás költsége a megbízó költsége
Versenyek díjazásának biztosítása
A táborok használatával kapcsolatos költségek a megbízottat terhelik
Fonyódliget, Virág utca 77., (39 gyermek+ 4 fő kísérő)
1.n Érkezés, szálláshely elfoglalása, a környék felderítése, a tábor programjának ismertetése
2. n. Csapatépítő, közösségépítő játékok, túra a környéken, strandolás
3. n Hajókázás, egy országos hírű nevezetesség meglátogatása idegenvezetéssel
4.n. Strandolás, helyi nevezetesség/múzeum meglátogatása
5.n: Táborértékelés, hazautazás
Horpács, Szontagh Pál utca 1. (30 gyermek+ 4 fő kísérő)
Helyszín
1.n. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a tábor programjának ismertetése
2.n. Kirándulás, helyi nevezetesség/múzeumlátogatás, éjszakai bátorságpróba
3.n. Sport- és ügyességi játékok, vetélkedők, csapatjáték, Ki mit tud
4.n. Kirándulás, helyi nevezetesség/múzeumlátogatás, kézműves foglalkozások, tábortűz
5.n. Táborértékelés, hazautazás
Rakaca-tematika: (20 gyermek+2 fő kísérő)
Helyszín: Szalonna, Ibolya út 55
1.n. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a tábor programjának ismertetése
2.n. Gyalogtúra, tájékozódás a szabadban, térkép, tájoló, gps. használat
3.n. Az Aggteleki Nemzeti Park flórája és faunája. Előadások a nemzeti park szakembereinek bevonásával
4.n. Fotók készítése a tó környékén. Tablók, albumok szerkesztése
5.n: Kézműves foglalkozások, sportnap, ügyességi versenyek, hazautazás
A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00012
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16360 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (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: Forstag Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22476560
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: forstag2014@gmail.com
Telefon: +36 705222225
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: 28214000
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):

79952000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szendrő,Szalonna,Szuhogy,Rakaca,Perkupa,Szögliget,Hídvégardó,
Boldva, Borsodszirák, Hangács, Lak, Edelény, Abod, Bódvaszilvas, Tornanádaska, Szin, Bódvaelenke,
Szendrőlád, Balajt, Horpács, Fonyódliget
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Időpont: A vállalkozási szerződés aláírását követő nap és 2022. június 30. között, a megrendelővel egyeztetett
időpontban, az írásbeli utasítástól számított 30 napon belül
1. SPORTNAPOK 28 alkalom
elvárások
A pályázat nyertese gondoskodik a résztvevők toborzásáról
1 db reggeli torna megszervezése
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Tűzoltósági vagy rendőrségi vagy mentőautó bemutató szervezése
A versenyek győztesei részére (egyéni és csapat is!) jutalmak, elismerések
résztvevők részére személyenként 1 l szénsavmentes ásványvíz
A helyszínek előkészítése, majd a rendezvény zárását követően a takarítás
minimum 2 fő helyi szervező/alkalom
Minimum 2 db mobil WC, amennyiben épített mosdó nem áll rendelkezésre biztosítása
Hangosítás
Rendezvények időtartama: legalább 4 óra
A feladat teljesítésének feltétele:
a rendezvényenként meghatározott létszám igazolása jelenléti ívvel
legalább egy oldal terjedelmű szakmai beszámoló, melyhez csatolandó legalább 10 db fényképfelvétel
Rendezvények leírása: Családi sportnap a településen élő lakosság számára a műszaki leírásban részletezett
módon
Helyszínek (zárójelben az alkalmak száma)
Szendrő, Petőfi tér 1-3. (1) min.100 fő
Szalonna, Sport pálya (1) min.50 fő
Szuhogy, Rákóczi utca 10. (1) min. 50 fő
Rakaca, Ady E. u. 3. (1) min.100 fő
Perkupa, óvoda (2) min. 50 fő/alk
Szögliget, iskola, óvoda (1) min.100 fő
Hidvégardó óvoda (1) min.50 fő
Boldva Monostor tér 1. (4) min.100 fő/alk
Borsodszirák, Fő út 47. (1) min.50 fő
Hangács, Művelődési Ház (1) min.50 fő
Borsodszirák Sportpálya (1) min.100 fő
Lak, Ady Endre u.1. (1) min.100 fő
Edelény Városi Sport- és Szabadidő Központ (3) 100 fő/alk
Abod Polgármesteri Hivatal előtti tér (1) min.20 fő
Bódvaszilas Sportpálya (1) min.50 fő
Tornanádaska Továbbképző Centrum (1) min.50 fő
Szin, Kossuth út (1) min.50 fő
Bódvalenke település belterülete (1) min.50 fő
Szendrőlád Községi sportpálya (3)100 fő/alk
Balajt, sportpálya (1) 50 fő
2.Nyári táborok (20 turnus)
elvárások:
tábor tematikájának, napirendjének írásban történő elkészítése
Kapcsolódó szakmai beszámoló írásos elkészítése, fotódokumentáció (legalább 12 db fénykép/nap) elkészítése,
jelenléti ívek aláíratása naponta
Napi háromszori/ötszöri étkezés biztosítása. Minden nap meleg ebéd és vacsora, napközbeni kirándulás esetén az
ebéd lehet hideg
Foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök
Tábort vezető pedagógusok biztosítása, díjazásuk
Programok költségeinek biztosítása. A helyszínre utazás költsége a megbízó költsége
Versenyek díjazásának biztosítása
A táborok használatával kapcsolatos költségek a megbízottat terhelik
Fonyódliget, Virág utca 77., (39 gyermek+ 4 fő kísérő)
1.n Érkezés, szálláshely elfoglalása, a környék felderítése, a tábor programjának ismertetése
2. n. Csapatépítő, közösségépítő játékok, túra a környéken, strandolás
3. n Hajókázás, egy országos hírű nevezetesség meglátogatása idegenvezetéssel
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4.n. Strandolás, helyi nevezetesség/múzeum meglátogatása
5.n: Táborértékelés, hazautazás
Horpács, Szontagh Pál utca 1. (30 gyermek+ 4 fő kísérő)
Helyszín
1.n. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a tábor programjának ismertetése
2.n. Kirándulás, helyi nevezetesség/múzeumlátogatás, éjszakai bátorságpróba
3.n. Sport- és ügyességi játékok, vetélkedők, csapatjáték, Ki mit tud
4.n. Kirándulás, helyi nevezetesség/múzeumlátogatás, kézműves foglalkozások, tábortűz
5.n. Táborértékelés, hazautazás
Rakaca-tematika: (20 gyermek+2 fő kísérő)
Helyszín: Szalonna, Ibolya út 55
1.n. Érkezés a táborba, szálláshely elfoglalása, a tábor programjának ismertetése
2.n. Gyalogtúra, tájékozódás a szabadban, térkép, tájoló, gps. használat
3.n. Az Aggteleki Nemzeti Park flórája és faunája. Előadások a nemzeti park szakembereinek bevonásával
4.n. Fotók készítése a tó környékén. Tablók, albumok szerkesztése
5.n: Kézműves foglalkozások, sportnap, ügyességi versenyek, hazautazás
A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (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: 25184000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Forstag Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22476560
Postai cím: Szugló u. 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az EFOP-1.4.2-16-os számú, „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázati konstrukció keretein
belül nyert támogatást Edelény Város Önkormányzata és az Együtt Európáért Alapítvány konzorciumi
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formában „Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban” című projektre
(projekt száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00012, a továbbiakban Projekt).
Az eljárás folyományaként a Felek között vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre
2019.07.31-én, melynek szerződés szerinti teljesítési határideje 2022. június 30. volt. Felek az 1.1.
pontban összefoglalt okok szerint a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejét 2022. június 27-én
az 1. sz. módosítás keretében a projekt Támogatási Szerződés szerinti megvalósítási határidejére,
azaz 2022. szeptember 30. napjára módosították. Felek az 1. sz. módosítás részletes indokát az 1. sz.
szerződésmódosításban megadták.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata
ugyanazon rendezvények lebonyolítása, csak kevesebb számban, a rendezvények köre nem változott, új
elemre Megrendelő nem terjesztette ki a szerződés tárgyát.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár. A szerződés összértéke nettó 28.214.000
Ft-ról 25.184.000 Ft-ra csökken.
A jelen szerződésmódosítás jogcímeként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szolgál az előzményekben
ismertetett előre nem látható körülmények okán.
2. Felek a Szerződés 4.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szöveg:„4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű és
határidőre történő teljesítése esetén a Vállalkozó vállalkozói díjra jogosult, amelynek összege nettó
28.214.000 Ft Áfa, azaz nettó huszonnyolcmillió-kétszáztizennégyezer forint plusz általános forgalmi adó.”
Módosított szöveg:„4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű
és határidőre történő teljesítése esetén a Vállalkozó vállalkozói díjra jogosult, amelynek összege nettó
25.184.000 Ft + Áfa, azaz nettó huszonötmillió-egyszáznyolcvannégyezer forint plusz általános forgalmi
adó.”
3. Felek a Szerződés 4.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szöveg:
„4.3. Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja a részszámlázás lehetőségét:
2. rész: Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén 48 db részszámla benyújtására jogosult Megrendelőnek
az alábbiak szerint:
Rendezvényszervezési feladatok: minden szerződésszerűen teljesített, és a Megrendelő által ellenőrzött
alkalom után 1 db, azaz összesen 48 db számla kiállítására jogosult. Szerződő felek rögzítik, hogy
Vállalkozó által kiállított részszámla értékének arányosnak kell lennie az adott rendezvény kapcsán
megállapított vállalkozói díj, valamint az adott rendezvény alkalomszámával„
Módosított szöveg:
„4.3. Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja a részszámlázás lehetőségét:
2. rész: Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén 45 db részszámla benyújtására jogosult Megrendelőnek
azalábbiak szerint:
Rendezvényszervezési feladatok: minden szerződésszerűen teljesített, és a Megrendelő által ellenőrzött
alkalom után 1 db, azaz összesen 45 db számla kiállítására jogosult. Szerződő felek rögzítik, hogy
Vállalkozó által kiállított részszámla értékének arányosnak kell lennie az adott rendezvény kapcsán
megállapított vállalkozói díj, valamint az adott rendezvény alkalomszámával.
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: Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződésben foglalt események
mennyiségére irányul. A Vállalkozási Szerződésben szereplő 20 db gyermektáborból 10 db rakacai, 5 db
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horpácsi és 5 db balatoni megvalósítással lett tervezve. Az elmúlt években sikeresen megvalósult 5 db
horpácsi, 2 db balatoni és 1 db rakacai tábor, a 2022-es évben pedig a projektzárásig megvalósul további 9
rakacai tábor, így összesen a tervezett 20 db táborból 17 db fog megvalósulni a projekt befejezéséig.
A különbséget képező 3 db balatoni tábor szerződés szerinti megszervezése és kivitelezése során azonban
alapvető akadályokba ütközött a Vállalkozó, melyet akadályközlésben jelzett, mely során a Vállalkozó
ismertette a tényállást, mely szerint a táborok eredményes (a közbeszerzési eljárás mellékletében
meghatározott feltételeknek megfelelő) megvalósítása lehetetlen, mert nem lehet feltölteni a turnusokat a
meghatározott létszámmal, alkalmanként 39 fő gyermekkel.
Folytatás: VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 28214000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25184000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2. pont folytatása:
A nem megfelelő létszám egyik oka a covid helyzet, mivel a járvány és az elhúzódó pandémiás helyzet
nagyban megváltoztatta a családok szabadidő eltöltési szokásait. A járvány a lakosság bármilyen
programra való mozgósíthatóságán és érdeklődésén markáns nyomot hagyott. Az emberek sokkal
nehezebben aktivizálhatóak, a gyermekeiket pedig nehezebben engedik el a különféle programokra.
A 2022-es évben a 3 turnusra szükséges 3*39 fő jelentkező biztosítása Megrendelő részéről nem sikerült
teljes mértékben, ezért a teljesítés ellehetetlenült. Felek továbbá rögzítik, hogy Vállalkozónak a műszaki
leírás alapján nem volt feladata a toborzás, így a fentiekben ismertetett okokból, amelyért a Vállalkozó
nem felelős, akadályközléssel élt a létszámhiány vonatkozásában és a Vállalkozási Szerződés módosítását
kezdeményezte, melyet a Megrendelő elfogadott.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Gyügye Község Önkormányzata (20123/2022)
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: Gyügye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15442576115
Postai cím: Fő Utca 71
Város: Gyügye
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4733
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyügye - Belterületi csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR000090092021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
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: Gyügye - Belterületi csapadékvíz elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gyügye belterület, részletesen ld. KD.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gyügye - Belterületi csapadékvíz elvezetése:
Megépítendő csapadékvíz elvezető rendszer
1-0-0 jelű csatorna
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A Fő utca „K"-i oldalán épül. Befogadója a 039 hrsz-ú út árok, melyen keresztül a víz a Pünkösd csatornába
jut. Hossza 713,55 m. A meder TB/30/50/40 és TB/40/70/50 jelű áttört falú elemekből, a kapubejárók pedig
Ø 40 cm-es, illetve Ø 50 cm-es csövekből építendők.
1-1-0 jelű csatorna
A Fő utca „É"-i oldalán épül. Befogadója az 1-0-0 jelű csatorna. Hossza 481,53 m. A meder TB/30/50/40 jelű
áttört falú elemekből, a kapubejárók pedig Ø 40 cm-es csövekből építendők.
1-2-0 jelű csatorna
A Fő utca „NY"-i oldalán épül. Befogadója az 1-0-0 jelű csatorna. Hossza 668,75 m. A meder TB/30/50/40
jelű áttört falú elemekből, a kapubejárók pedig Ø 40, illetve Ø 50 cm-es csövekből építendők.
1-2-1 jelű csatorna
A Fő utca „É"-i oldalán épül. Befogadója az 1-2-0 jelű csatorna. Hossza 61,65 m. A meder 50/200 jelű
folyóka elemekből építendők.
Építendő létesítmények jegyzéke:
Csatorna: TB 30/50/40 áttört falú 1221,58 fm, TB 40/70/50 áttört falú 125,25 fm, 50/200 folyóka 61,65 fm
Átereszek: DN400 beton 428,57 fm, DN500 beton 88,44 fm
Műtárgyak: tisztítóakna 3 db, TRP D 1C5N 200/350 olajfogó 1 db, betétpallós elzárás 1 db, homokfogó 3 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés 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: 550
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: Tervezetten TOP-2.1.3.-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08607 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Gyügye - Belterületi csapadékvíz elvezetés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/04 (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: Immo-Generál Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14147522215
Postai cím: Báthory Utca 8. 3 em 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: immogeneral@immogeneral.hu
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Telefon: +36 42788894
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42788907
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188741738
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):

45232130-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gyügye belterület, részletesen ld. KD.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gyügye - Belterületi csapadékvíz elvezetése:
Megépítendő csapadékvíz elvezető rendszer
1-0-0 jelű csatorna
A Fő utca „K"-i oldalán épül. Befogadója a 039 hrsz-ú út árok, melyen keresztül a víz a Pünkösd csatornába
jut. Hossza 713,55 m. A meder TB/30/50/40 és TB/40/70/50 jelű áttört falú elemekből, a kapubejárók pedig
Ø 40 cm-es, illetve Ø 50 cm-es csövekből építendők.
1-1-0 jelű csatorna
A Fő utca „É"-i oldalán épül. Befogadója az 1-0-0 jelű csatorna. Hossza 481,53 m. A meder TB/30/50/40 jelű
áttört falú elemekből, a kapubejárók pedig Ø 40 cm-es csövekből építendők.
1-2-0 jelű csatorna
A Fő utca „NY"-i oldalán épül. Befogadója az 1-0-0 jelű csatorna. Hossza 668,75 m. A meder TB/30/50/40
jelű áttört falú elemekből, a kapubejárók pedig Ø 40, illetve Ø 50 cm-es csövekből építendők.
1-2-1 jelű csatorna
A Fő utca „É"-i oldalán épül. Befogadója az 1-2-0 jelű csatorna. Hossza 61,65 m. A meder 50/200 jelű
folyóka elemekből építendők.
Építendő létesítmények jegyzéke:
Csatorna: TB 30/50/40 áttört falú 1221,58 fm, TB 40/70/50 áttört falú 125,25 fm, 50/200 folyóka 61,65 fm
Átereszek: DN400 beton 428,57 fm, DN500 beton 88,44 fm
Műtárgyak: tisztítóakna 3 db, TRP D 1C5N 200/350 olajfogó 1 db, betétpallós elzárás 1 db, homokfogó 3 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188380497
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Immo-Generál Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14147522215
Postai cím: Báthory Utca 8. 3 em 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: immogeneral@immogeneral.hu
Telefon: +36 42788894
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42788907
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
"Szerződő felek megállapodása alapján a Megrendelő a jelen okirat 2. sz. mellékelte szerinti pótmunkákat
megrendeli, a Vállalkozó ezen munkák elvégzést elvállalja. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 2.1.
pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A szerződés tárgya: az 1.2. pontban hivatkozott, építőipari kivitelezési munkák elvégzése adott
esetben a hozzá tartozó egyéb építményekkel és létesítményekkel együtt, figyelemmel az 1. sz.
szerződésmódosítás 3 sz. mellékletében részletezett elmaradó- és pótmunkákra. Munkavégzés helye:
Gyügye belterület.
2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy az elmaradó munkák ellenértéke összesen: -669.002,- Ft + ÁFA. Ezen
összeg a hivatkozott szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat csökkenti.
Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunkák ellenértéke összesen: 307.761,- Ft + ÁFA. Ezen összeg a
hivatkozott szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat növeli.
A fentiek alapján az elmaradó és pótmunkák összevont ellenértéke -361.241,- Ft + ÁFA, mely összeg a
Szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat csökkenti.
A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozási díja egyösszegű megállapodásos vállalási áron (elmaradó
és pótmunkák elszámolását követően) (átalányár):
nettó 188.380.497,- Ft
Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ÁFA megfizetése szempontjából („fordított ÁFA”) Megrendelő közli, hogy tárgyi beruházás hatósági
engedély köteles építési tevékenység. Jogerős vízjogi létesítési engedély szám: 36500/7107-5/2020.
2.3. Szerződő felek rögzítik, hogy az elmaradó munkák és a pótmunkák értékét a végszámlán kell
feltüntetni, azaz a végszámlán rögzítésre kerül az eredeti szerződéses ár (végszámára vonatkozó része);
az elmaradó munkák ellenértéke és a pótmunkák ellenértéke külön-külön soron, mely tételek összevont
értéke a kifizetésre kerülő jelen módosító okirat szerinti vállalkozói díj.
2.4. A teljesítés tekintetében a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben rögzített műszaki tartalom
változás szerinti teljesítés szerződésszerű.
2.5. A műszaki tartalom változás a teljesítési határidő változásával nem jár."
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: "Gyügye 149 hrsz. magánterületi ingatlan igénybevételét helyettesítő
megoldással összefüggő műszaki tartalom változás:Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy a
tervezett belterületi csapadékvíz elvezető rendszer által érintett Gyügye 149 hrsz. mangánterületi
ingatlan vonatkozásában egyes tulajdonosok tekintetében a területhasználati megállapodás megkötése
akadályozott.
A helyzet hatékony megoldása érdekében a tervező 2022.05 hóban a 2/2021 munkaszámú és 3.1-M
rajszámú terven elkészítette megoldási javaslatát. A javaslat szerint a Gyügye 149 hrsz. ingatlan előtt
tervezett 10m hosszúságú NA 40cm átmérőjű betoncső áteresz és 8,54m hosszúságú TB 30/50/40
árokburkoló elem helyett, 18,54m hosszúságú NA 40cm betoncső áteresz épül." Folytatás jelen
hirdetmény VII.1) pontjában.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 188741738 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 188380497 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény VI.2.2) pontjában foglaltak folytatásaként:
"Az árokburkoló elem elhagyásával csökken a szükséges terület, mivel a kétoldali rézsűs felület
megépítése szükségtelenné válik, mely jelentős helymegtakarítással jár, mellyel elkerülhetővé válik a
Gyügye 149 hrsz. magánterületi ingatlan igénybevétele. A módosítás következtében a kivitelezéssel az
eredetileg is érintett Gyügye 196 hrsz. Magyar Közút területe lesz egyedül érintve.
A Megrendelő a tervező javaslatát elfogadta. A módosítás következtében az árazott költségvetésben
szereplő mennyiségek minimálisan módosulnak, melyről Vállalkozó tételes kimutatást készített,
az árazott költségvetésben szereplő egységárak felhasználásával, a kapcsolódó 3. sz. mellékletben
rögzített (elmaradó/pótmunka) árazott költségvetésben valamint a 4. sz. mellékletekben rögzített
Létesítményjegyzékben részletezettek szerint.
A jelen szerződésmódosítás 3. sz. mellékletét képező árazott költségvetést (annak tételei és egységárai
tekintetében) valamint a 4. sz. mellékletekben rögzített Létesítményjegyzéket a műszaki ellenőr
részletesen megvizsgálta és jóváhagyta.
Műszaki ellenőr a jelen okiratban és mellékleteiben foglaltak szakmai megfelelőségét aláírásával igazolja."
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Nemzeti Bank (20299/2022)
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 Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások (KBF/318/2020)- 3. rész
Hivatkozási szám: EKR000583192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Csoportos élet- és balesetbiztosítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Technikailag, a Rendszer korlátja miatt került kiválasztásra.
A teljesítés helye: a Világ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások: Bármely okú, baleseti, munkahelyi baleseti halál, baleseti rokkantság,
1%-os rokkantsági foktól, arányosan, munkahelyi baleseti rokkantság esetén további, 1%-os rokkantsági foktól
arányosan, baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól 180 napig, baleseti eredetű táppénz, baleseti műtéti térítés,
baleseti múlékony sérülés. Területi hatály az egész világ.
2020.05.31-i adatok szerint biztosítottak száma:1568 fő, nő 854 fő (átlagéletkor 40,8 év), férfi 714 fő (átlagéletkor
40,5 év).
Részletesen a műszaki leírás és követelményspecifikáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (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:
16151 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Csoportos élet- és balesetbiztosítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10844288
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

1110

Kiegészítő szójegyzék

66510000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Technikailag, a Rendszer korlátja miatt került kiválasztásra.
A teljesítés helye: a Világ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások: Bármely okú, baleseti, munkahelyi baleseti halál, baleseti rokkantság,
1%-os rokkantsági foktól, arányosan, munkahelyi baleseti rokkantság esetén további, 1%-os rokkantsági foktól
arányosan, baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól 180 napig, baleseti eredetű táppénz, baleseti műtéti térítés,
baleseti múlékony sérülés. Területi hatály az egész világ.
2020.05.31-i adatok szerint biztosítottak száma:1568 fő, nő 854 fő (átlagéletkor 40,8 év), férfi 714 fő (átlagéletkor
40,5 év).
Részletesen a műszaki leírás és követelményspecifikáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (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: 12344592
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
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A közbeszerzési eljárás eredményeként a 3. részben 2020.08.31. napján megkötött szerződést (a
továbbiakban: Szerződés) Felek alábbiak szerint módosítják.
Az eredeti szerződésnek a létszámváltozásra tekintettel korrigált értéke 11.395.008 Ft, melyet Felek jelen
szerződésmódosítással 12.344.592 Ft-ra növelnek úgy, hogy ezzel egyidejűleg a szerződés hatályát is
meghosszabbítják az alábbiak szerint. (A fentiek alapján a létszámváltozás miatti korrekció mértéke
550.720 Ft, melynek lehetőségét a Szerződés 3.1.2. pontja tartalmazza.)
Az eredeti szerződés szerint a Biztosító 2022. augusztus 31-én 24:00-ig lenne köteles a szerződés
tárgyaként meghatározott biztosítási szolgáltatás nyújtására. A Biztosított, mint ajánlatkérő közbeszerzési
eljárást indított a Szerződés tárgyaként meghatározott biztosítási szolgáltatás beszerzése céljából (az
új szerződés megkötése érdekében), mely közbeszerzési eljárás a jelen szerződésmódosítás aláírásakor
még folyamatban van. A jelen szerződésmódosítás alapján a Biztosító az előző mondatban említett
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő új szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2022. október 31.
24:00-ig köteles a Szerződés tárgyaként meghatározott biztosítási szolgáltatás nyújtására.
Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul.
„2.1. A biztosítási szerződés hatályba lépése: 2020. szeptember 1. 00.00. óra.
A jelen biztosítási szerződést a Felek a Szerződés tárgyaként megjelölt biztosítási szolgáltatás beszerzésére
indított, a jelen szerződésmódosítás aláírásakor folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződés megkötéséig, de legkésőbb 2022.10.31 24h 00’ napjáig terjedő határozott időtartamra
kötik.
Szerződés 2.3. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul.
„2.3. A biztosítási szerződés lejárata: a Szerződés tárgyaként megjelölt biztosítási szolgáltatás beszerzésére
indított, a jelen szerződésmódosítás aláírásakor folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződés megkötésének napja, de legkésőbb 2022.10.31. 24h 00’ óra.”
Szerződés 1.2.3. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint egy új bekezdéssel
egészül ki.
„ A biztosítási díj a jelen biztosítási jogviszony tartama alatt nem módosul: a Preambulumban hivatkozott
közbeszerzési eljárásban benyújtott díjkalkuláció szerint 3 458 Ft/fő/év.
Első éves díj: 2020.09.01.- 2021.08.31. 5 422 144 Ft.
Folytatólagos díj: 2021.09.01.- 2022.08.31. 5 422 144 Ft.
időszak: 2022.09.01. 00:00 óra -2022.10.31. 24:00 óráig 949.584 Ft.”
A Biztosított a 2022.09.01. 00:00 órától – 2022.10.31. 24:00 óráig tartó időszakra vonatkozó díjat előre
fizeti meg Biztosító részére, azzal, hogy amennyiben a 2.1. pontban említett szerződés megkötésére az itt
megjelölt időpontnál korábban kerül sor és a Szerződés az új biztosítási szerződés megkötésének napjával
megszűnik, a Felek utólagosan elszámolnak egymással, azaz a Biztosító visszatéríti a számára megfizetett
díj arányos részét.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek a Szerződést közös megegyezéssel, egybehangzó
akaratnyilvánítással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés által biztosított
feltételek alapján az alábbiak szerint módosítják. A megjelölt jogalap oka, hogy a módosítás a szerződés
értékének változásával jár, ugyanakkor a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri
el a Kbt. 141. § (2) bekezdése a) és b) meghatározott értékek egyikét sem, továbbá a módosítás ezen
túlmenően a szerződés azon elemére terjed ki, amely az érték változásával összefügg.
Felek a felhasználható maximális keretösszeget 10 %-ot el nem érő mértékben, 8,33%-kal növelik.
Felek rögzítik, hogy az eredeti Szerződés értéke nem érte el és a módosítás mértéke sem éri el az uniós
értékhatárt.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10844288 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12344592 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (19786/2022)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyiregyhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NyMJV - Ipari Park 22 kV-os légvezeték kiváltása
Hivatkozási szám: EKR000839192022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: NyMJV - Ipari Park 22 kV-os légvezeték kiváltása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza város közigazgatási területe a közbeszerzési
dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Nyíregyháza külterületi részén a Déli Ipari Park területén keresztülhaladó 22
kV-os szabadvezeték kiváltása vállalkozási szerződés keretében.
Nyíregyháza város külterületi részén található Déli Ipari Park bővítése okán a 31559 hrsz.-ú Keleti II.
utcától délre és a 01548/3 hrsz.-ú Debreceni úttól keletre található újabb területek igénybevételére van
szükség. Emiatt a területi bővítés és a területen történő beruházások miatt az újonnan használatba veendő
beruházási célterületen útban lévő, a területen keresztülhaladó 0402/0000 jsz.-ú NYIS-Balkány elnevezésű
22 kV-os szabadvezeték hálózatot a nyomvonalban található 17 db tartószerkezettel (0402/0000/256
számú oszloptól a 0402/0000/240 számú oszlopig) együtt el kell bontani. Valamint a megmaradó
0402/0000/256 számú B12/4 típusú tartó oszlop és a bontandó 0402/0000/156 számú B12/4 típusú
tartó oszlop közé a 29-10/2022 létesítési rajznak megfelelő helyre a 0402/0000 jsz.-ú „NYIS-Balkány”
elnevezésű 22 kV-os légvezetékes hálózat nyomvonalába létesíteni kell 1db B12/28 típusú feszítő oszlopot
a megmaradó 0402/0000 jsz.-ú 22 kV-os légvezetékes hálózat lefeszítése céljából.
A kiváltás 22 kV-os földkábel létesítésével valósul meg. A hálózati beavatkozás a Keleti II. a Debreceni
és a Nyugati II. utak kereszteződésében található körforgalom Keleti II. utca felé vezető ágának
a körforgalomba vezető oldalán indul, ezen a területen kerül kiépítésre 1 db 4 cellás betonházas
kapcsolóállomás és 1 db kompenzáló állomás. A létesítendő NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 keresztmetszetű
22 kV-os földkábel innen indul déli irányba, és halad a 29-(4-8)/2022 számú nyomvonalrajzoknak
megfelelő nyomvonalon a régi 4-es út keleti oldalán egészen az M3-as autópálya északi oldalán található
vadkerítésig. Innen a halad tovább a vadkerítésen kívül keleti irányba egészen az autópálya második
felüljárójáig itt déli irányba fordul és irányított fúrással keresztezi az M3-as autópályát. Majd átérve
a másik oldalra a 49146 sz. Lászlótanya bekötő út déli oldalán halad a tervezett 22 kV-os földkábel a
29-8/2022 nyomvonalrajz által jelölt helyre telepítendő B12/28 KÖF tartószerkezetig, és erre az újonnan
létesítendő KÖF oszlopra egy vonali, madárbarát kiépítésű OK8 típusú oszlopkapcsolót kell szerelni.
Ez a középfeszültségű oszlop lesz a 22 kV-os földkábel nyomvonalnak a vége. A nyomvonalon szükség
van még újabb 1db 4 cellás betonházas kapcsolóállomás és 1db kompenzáló állomás beépítésére az
M3 autópálya Nyíregyházi pihenőhely északi oldalán a 37056 sz.-ú meglévő megmaradó OTR állomás
mellett található földút és az autópálya vadkerítése közötti területre. A meglévő és megmaradó 37056
számú OTR állomás a létesítendő kapcsolóállomásból lesz megtáplálva. A létesítendő 22 kV-os földkábel
nyomvonalának hossza 7087 méter. Ahol szükséges a közelben lévő közművek miatt a 22 kV-os földkábelt
mechanikai védelemmel kell ellátni, KGPVC anyagú műanyag védőcsőbe kell helyezni.
Az Ipari Park 22 kV-os légvezeték kiváltását ütemezetten kell kivitelezni KD szerint (OPUS TITÁSZ Zrt.
2022.06.22.; "Nyíregyháza, Déli Ipari park területén, 22 kV-os szabadvezeték kiváltás, ütemezése" tárgyú
levél).
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés 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 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:
17007 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NyMJV - Ipari Park 22 kV-os légvezeték kiváltása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/02 (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: AB-VILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: 22731555215
Postai cím: Szabolcs UTCA 29
Város: Nyírpazony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4531
Ország: Magyarország
E-mail: abvillkft@abvill.t-online.hu
Telefon: +36 309857141
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42475898
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296174519
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:
45231400-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza város közigazgatási területe a közbeszerzési
dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Nyíregyháza külterületi részén a Déli Ipari Park területén keresztülhaladó 22
kV-os szabadvezeték kiváltása vállalkozási szerződés keretében.
Nyíregyháza város külterületi részén található Déli Ipari Park bővítése okán a 31559 hrsz.-ú Keleti II.
utcától délre és a 01548/3 hrsz.-ú Debreceni úttól keletre található újabb területek igénybevételére van
szükség. Emiatt a területi bővítés és a területen történő beruházások miatt az újonnan használatba veendő
beruházási célterületen útban lévő, a területen keresztülhaladó 0402/0000 jsz.-ú NYIS-Balkány elnevezésű
22 kV-os szabadvezeték hálózatot a nyomvonalban található 17 db tartószerkezettel (0402/0000/256
számú oszloptól a 0402/0000/240 számú oszlopig) együtt el kell bontani. Valamint a megmaradó
0402/0000/256 számú B12/4 típusú tartó oszlop és a bontandó 0402/0000/156 számú B12/4 típusú
tartó oszlop közé a 29-10/2022 létesítési rajznak megfelelő helyre a 0402/0000 jsz.-ú „NYIS-Balkány”
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elnevezésű 22 kV-os légvezetékes hálózat nyomvonalába létesíteni kell 1db B12/28 típusú feszítő oszlopot
a megmaradó 0402/0000 jsz.-ú 22 kV-os légvezetékes hálózat lefeszítése céljából.
A kiváltás 22 kV-os földkábel létesítésével valósul meg. A hálózati beavatkozás a Keleti II. a Debreceni
és a Nyugati II. utak kereszteződésében található körforgalom Keleti II. utca felé vezető ágának
a körforgalomba vezető oldalán indul, ezen a területen kerül kiépítésre 1 db 4 cellás betonházas
kapcsolóállomás és 1 db kompenzáló állomás. A létesítendő NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 keresztmetszetű
22 kV-os földkábel innen indul déli irányba, és halad a 29-(4-8)/2022 számú nyomvonalrajzoknak
megfelelő nyomvonalon a régi 4-es út keleti oldalán egészen az M3-as autópálya északi oldalán található
vadkerítésig. Innen a halad tovább a vadkerítésen kívül keleti irányba egészen az autópálya második
felüljárójáig itt déli irányba fordul és irányított fúrással keresztezi az M3-as autópályát. Majd átérve
a másik oldalra a 49146 sz. Lászlótanya bekötő út déli oldalán halad a tervezett 22 kV-os földkábel a
29-8/2022 nyomvonalrajz által jelölt helyre telepítendő B12/28 KÖF tartószerkezetig, és erre az újonnan
létesítendő KÖF oszlopra egy vonali, madárbarát kiépítésű OK8 típusú oszlopkapcsolót kell szerelni.
Ez a középfeszültségű oszlop lesz a 22 kV-os földkábel nyomvonalnak a vége. A nyomvonalon szükség
van még újabb 1db 4 cellás betonházas kapcsolóállomás és 1db kompenzáló állomás beépítésére az
M3 autópálya Nyíregyházi pihenőhely északi oldalán a 37056 sz.-ú meglévő megmaradó OTR állomás
mellett található földút és az autópálya vadkerítése közötti területre. A meglévő és megmaradó 37056
számú OTR állomás a létesítendő kapcsolóállomásból lesz megtáplálva. A létesítendő 22 kV-os földkábel
nyomvonalának hossza 7087 méter. Ahol szükséges a közelben lévő közművek miatt a 22 kV-os földkábelt
mechanikai védelemmel kell ellátni, KGPVC anyagú műanyag védőcsőbe kell helyezni.
Az Ipari Park 22 kV-os légvezeték kiváltását ütemezetten kell kivitelezni KD szerint (OPUS TITÁSZ Zrt.
2022.06.22.; "Nyíregyháza, Déli Ipari park területén, 22 kV-os szabadvezeték kiváltás, ütemezése" tárgyú
levél).
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296076519
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AB-VILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: 22731555215
Postai cím: Szabolcs UTCA 29
Város: Nyírpazony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4531
Ország: Magyarország
E-mail: abvillkft@abvill.t-online.hu
Telefon: +36 309857141
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42475898
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Szerződő felek egyeztetést folytattak a beruházási területhez kapcsolódó új ipari parki beruházó
képviselőivel. Az új ipari park részben beruházó gazdasági szereplő (W-Scope) ideiglenes energiaellátási
igényei biztosítása érdekében a tervezettől eltérően a 142-es számú B12-1800-as oszlop elbontását nem
szükséges elvégezni.
Az elmaradó munkák ellenértéke összesen: -98.000,- Ft + ÁFA. Ezen összeg a hivatkozott szerződésben
rögzített átalányáras vállalkozói díjat csökkenti, melynek elszámolása az alábbiak szerint történik:
Szerződő felek rögzítik, hogy az elmaradó munka értékét az I. ütem vonatkozó részszámláján kell
feltüntetni, azaz az I. részszámlán rögzítésre kerül az eredeti szerződéses ár (részszámla vonatkozó része);
az elmaradó munkák ellenértéke külön-külön soron, mely tételek összevont értéke a kifizetésre kerülő
jelen módosító okirat szerinti vállalkozói díj.
A szerződésben vállalt munkák vállalkozói díja (továbbiakban: Vállalkozói díj) egyösszegű megállapodásos
vállalási áron (átalányár): nettó 296.076.519,eredeti szerződéses átalányár: nettó 296.174.519,- Ft
elmaradó munka (I. ütem): -98.000,- Ft
A szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését a Megrendelő nem teszi függővé a Vállalkozó részéről
biztosíték nyújtásától.
b) 1. részszámla: az építési munkálatok I. ütemének teljesítését követően nyújtható be, mértéke: eredeti
szerződéses átalányár 35%-a csökkentve az elmaradó munka értékével;
c) 2. részszámla: az építési munkálatok II. ütemének teljesítését követően nyújtható be, mértéke: eredeti
szerződéses átalányár 45%-a;
d) végszámla: benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napján jogosult Vállalkozó,
mértéke: eredeti szerződéses átalányár 20%-a. A kifizetett előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
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: Szerződő felek egyeztetést folytattak a beruházási területhez kapcsolódó új ipari
parki beruházó képviselőivel. Az új ipari park részben beruházó gazdasági szereplő (W-Scope) ideiglenes
energiaellátási igényei biztosítása érdekében a tervezettől eltérően a 142-es számú B12-1800-as oszlop
elbontását nem szükséges elvégezni.
Az elmaradó munkák ellenértéke összesen: -98.000,- Ft + ÁFA. Ezen összeg a hivatkozott szerződésben
rögzített átalányáras vállalkozói díjat csökkenti.
Részletesen lásd a VI.2.1) A módosítások ismertetése pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
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Érték ÁFA nélkül: 296174519 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 296076519 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződéses ellenérték módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésének előírásaival összhangban van: a
módosítás eredményeként az ellenérték változása (csökkenése) nem éri el az eredeti szerződéses érték
15%-át valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (20285/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
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): www.pvfzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pvfzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda és Bölcsőde energetikai fejlesztés me.
Hivatkozási szám: EKR000486332020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Nagy Jenő utcai Óvoda műszaki ellenőrzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlan
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16PC1-2018-00009 projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység
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A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlanon
található óvoda épülete (egykori „Stock ház”), amely épület felújítását, energetikai korszerűsítését,
akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja az Önkormányzat
megvalósítani.
Az épület kivitelezése az 1862-as évben történt, utolsó felújítására a 80-as években került sor. A műemléki
épületben 6 csoportos óvoda működik, jelenleg összesen 137 gyermek jár a 120 férőhelyes intézménybe.
Az óvodában férőhelybővítéssel nem kell számolni.
Az óvoda épülete hagyományos szerkezetekből épített, háromszintes (földszint, emelet, részben
alápincézett), magas tetős (manzárdtetős) kialakítású. Az épülethez kapcsolódik a földszintes lapos
tetős tornaterem épületrész. Alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a kor építészeti szokásait,
gondolkodását tükrözi.
Az épület szerkezetileg megerősítésre szorul, az épület körüli csapadékvíz elvezetés nem megfelelő
kialakítása miatt bekövetkezett süllyedésekből adódóan. A projekt keretében a teljes épület energetikai
korszerűsítése kerül megvalósításra, valamint statikai megerősítése. Az energetikai felújítás keretén belül
valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a
külső nyílászárókat - azokat új, fa ablakokra lecserélni –, a fűtést, a meglévő külső és belső világításokat
korszerűsíteni szükséges. Napelemek telepítése szintén projekt keretében szükséges. A teljes épület
meglévő fűtési korszerűsítése. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem
nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés
kerül elhelyezésre. (homlokzati hőszigetelés, alsó zárófödém hőszigetelése fűtetlen pince felett, lapos
tető hőszigetelése) Az épületen az alapvető külső és belső energetikai korszerűsítéseket, energetikai
fejlesztéseket, projektarányos akadálymentesítést, statikai megerősítést kívánja megvalósítani az
Önkormányzat.
Épület összes hasznos (nettó) alapterülete: 902,48 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 66 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23952 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagy Jenő utcai Óvoda műszaki ellenőrzés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/14 (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: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72662775
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Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@investment.hu
Telefon: +36 82529250
Internetcím(ek): (URL) www.investment.hu
Fax: +36 82529253
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1289000
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):

71631300-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631300-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlan
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16PC1-2018-00009 projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység
A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlanon
található óvoda épülete (egykori „Stock ház”), amely épület felújítását, energetikai korszerűsítését,
akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja az Önkormányzat
megvalósítani.
Az épület kivitelezése az 1862-as évben történt, utolsó felújítására a 80-as években került sor. A műemléki
épületben 6 csoportos óvoda működik, jelenleg összesen 137 gyermek jár a 120 férőhelyes intézménybe.
Az óvodában férőhelybővítéssel nem kell számolni.
Az óvoda épülete hagyományos szerkezetekből épített, háromszintes (földszint, emelet, részben
alápincézett), magas tetős (manzárdtetős) kialakítású. Az épülethez kapcsolódik a földszintes lapos
tetős tornaterem épületrész. Alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a kor építészeti szokásait,
gondolkodását tükrözi.
Az épület szerkezetileg megerősítésre szorul, az épület körüli csapadékvíz elvezetés nem megfelelő
kialakítása miatt bekövetkezett süllyedésekből adódóan. A projekt keretében a teljes épület energetikai
korszerűsítése kerül megvalósításra, valamint statikai megerősítése. Az energetikai felújítás keretén belül
valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a
külső nyílászárókat - azokat új, fa ablakokra lecserélni –, a fűtést, a meglévő külső és belső világításokat
korszerűsíteni szükséges. Napelemek telepítése szintén projekt keretében szükséges. A teljes épület
meglévő fűtési korszerűsítése. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem
nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés
kerül elhelyezésre. (homlokzati hőszigetelés, alsó zárófödém hőszigetelése fűtetlen pince felett, lapos
tető hőszigetelése) Az épületen az alapvető külső és belső energetikai korszerűsítéseket, energetikai
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fejlesztéseket, projektarányos akadálymentesítést, statikai megerősítést kívánja megvalósítani az
Önkormányzat.
Épület összes hasznos (nettó) alapterülete: 902,48 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 66 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: 1289000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72662775
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@investment.hu
Telefon: +36 82529250
Internetcím(ek): (URL) www.investment.hu
Fax: +36 82529253
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek megbízási szerződésük 2. Szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2.3. A műszaki ellenőri feladatokat az alábbi projekt megvalósítása során kell ellátni: „Műszaki ellenőri
tevékenység igénybevétele a Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19PC1-2021-00001és az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 projektek vonatkozásában”
1. rész: Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 projekttel
kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indoka
Megbízó a Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítésére tárgyában azonos műszaki tartalommal
ismételt támogatási kérelmet nyújtott be TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 azonosítószámon, mely
támogatói döntést is kapott, így Megbízó jelezte elállását a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 azonosítószámú
projekttől.
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Szerződő felek kijelentik, hogy a műszaki ellenőri megbízási szerződésük még úgy került megkötésre,
hogy az a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 azonosítószámot tartalmazza.
Jelen szerződésmódosításban kizárólag a projekt azonosítószáma változik meg TOP-6.5.1-16PC1-2018-00009 azonosítószámról TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 azonosítószámra, tartalmi módosításra
nincs szükség, mivel a műszaki tartalom nem változott.
Szerződésmódosítás jogalapja
Megbízó jelen szerződésmódosítás jogalapját Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg, mert a módosítást
nem kell lényegesnek tekinteni.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1289000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1289000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Semmelweis Egyetem (19929/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329808242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Péter
Telefon: +36 12109610
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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kazánház, tetemtároló felújítása, eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000550932021
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: Kazánház, hőközpont és tetemtároló felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet: 1094
Budapest, Tűzoltó utca 58. alagsor tetemtároló és kazánház, valamint II. Patológiai Intézet és Igazságügyi
és Biztosítás-orvostani Intézet épülete: 1091 Budapest, Üllői út 93. alagsor hőközpont
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet – és Fejlődéstani Intézete
az intézetben folyó oktatási tevékenység korszerű működésének a biztosítása érdekében a jelenlegi
tetemtároló helyiséget felújítja, az épület fűtőrendszerét pedig korszerűsíti a kazánház felújításával és
átalakításával. A munkálatok kiterjednek a II. Patológiai Intézet és Igazságügyi és Biztosítás-orvostani
Intézet épületében a hőközpont felújítására is.
Az eljárás 1. részét ennek megfelelően az épület alagsori tetemtárolójának és kazánházának, valamint a
szomszédos épületben az alagsori hőközpontnak összesen mintegy 426 m2 hasznos alapterület építészeti
és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti, valamint villamossági rendszerek felújítása képezi. Többek között 6+1
kazán beépítése, beüzemelése.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a helyiségek építészeti, épületgépészeti és elektromos felújítása,
a mesterséges szellőzés, a víz- és csatornarendszerek, szennyvízkezelő, az új kazánok, HMV tartályok,
hőcserélők, valamint szivattyúk és szerelvények beszerzése és terv szerinti kialakítása, beüzemelése. A
kazánházat és hőközpontot összekötő távvezeték felújítása nem része a felújítási feladatnak.
A kivitelezési munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
közbeszerzési műszaki dokumentációk (tetemtároló, valamint kazánház és hőközpontra vonatkozó
műszaki leírások, kiviteli tervek és költségvetési kiírások) tartalmazzák.
AK az építési munkaterületet a szerződés aláírását követően, 10 munkanapon belül adja át a nyertes
ajánlattevőnek.
A közb. dok. meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozóan nyertes AT-nek cégszerűen aláírt
organizációs tervet (felvonulási terület, közlekedési útvonal, anyagtárolás stb.), valamint heti bontású,
legalább szakmánkénti részletezettégű kiviteli ütemtervet kell készítenie és átadnia AK részére a
szerződéskötést követően, a munkaterület átadásának időpontjáig, amelyeknek összhangban kell lenniük
a műszaki dokumentációban kiadott műszaki leírásokkal és tervekkel, valamint a szerződéstervezet és
a benyújtott ajánlat valamennyi rendelkezésével. A dokumentumok átadása elektronikusan történhet
a szerződésben meghatározott kapcsolattartóknak, vagy személyesen a munkaterület átadás-átvételi
eljáráson. Nyertes AT a munkaterület átadásától számított 5 munkanapon belül az organizációs tervet és a
szakmai ütemtervet – az AK-vel történő egyeztetés alapján - véglegesíti.
A kivitelezés időtartama alatt nyertes AT részéről egészségvédelmi és biztonsági koordinátor
közreműködése szükséges.
A kivitelezés időtartama alatt nyertes AT részéről legalább az alábbi szakágakra vonatkozóan kell
felelős műszaki vezetőt biztosítani: építési szakterület (MV-É), építménygépészeti szakterület (MV-ÉG),
Építményvillamossági szakterület (MV-ÉV).
AK a kivitelezés időtartamára szakági műszaki ellenőröket fog felkérni, vagy alkalmazni.
A teljesítést a nyertes AT köteles a munkaterület átadását követően megkezdeni és azt befejezni
maximum a munkaterület átadásától számított 125 naptári napon belül. AK előteljesítést elfogad. A fűtési
rendszernek 2021. október 15-el működőképes állapotban kell lennie, s AK jelzésére az épület fűtését ATnek biztosítania szükségköes.
AK a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontját a nyertes Ajánlattevő készre jelentése alapján előzetesen
egyeztett időpontban tűzi ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel – 30 nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az átadási dokumentáció
elektronikus és papír alapon történő átadása AK részére. AK az átadási dokumentációt 15 nap alatt
véleményezi. Nyertes AT a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama alatt 20 nap hibamentes
próbaüzemet kell biztosítson. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárás feltétele a hiba és hiánymentes
teljesítés és átadási dokumentáció megléte.
Nyertes AT-nek a kialakítási cél elérése érdekében össze kell dolgoznia a 2. és 3. rész szerint nyertes ATkel, s részükre munkavégzésre lehetőséget kell biztosítson, amennyiben a 2. és 3. rész szerint nyertes
AT-k munkavégzésüknek szándékáról az 1. rész szerinti AT-t min. 10 munkanappal a munkakezdés
megkezdését megelőzően értesíti. Nyertes AT a 2. és 3. rész szerint nyertes AT-k részére a közbeszerzési
eljárásban rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek szerint kell előkészítenie a felszerelésre kerülő eszközök
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helyét, külső csatlakozásait, valamint az összeköttetések alapszereléseit, mellyel a munkaterület átadástól
számított 90 napon belül el kell készüljön.
A munkavégzés feltételeit 1., 2. és 3. rész nyertes AT-i maguknak önállóan kell biztosítaniuk.
Az 1. részben nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell min. 100.000.000
Ft/év és min. 10.000.000 Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással.
Az értékelés szempontjai, részletesen Közbeszerzési dok. III. fejezet:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a
alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5. pontjában megadott értékelési szempontok
alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa,
valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Jótállás, valamint szakember többlettapasztalata: 0-10 közötti pontszám a szélsőértékkel korrigált
arányosítás módszerével;
Ár (Nettó ajánlati ár (10%-os tartalékkerettel)): 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
(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: 125
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:
14046 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kazánház, hőközpont és tetemtároló felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu
Telefon: +36 209670950
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28411355
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 561146309
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: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet: 1094
Budapest, Tűzoltó utca 58. alagsor tetemtároló és kazánház, valamint II. Patológiai Intézet és Igazságügyi
és Biztosítás-orvostani Intézet épülete: 1091 Budapest, Üllői út 93. alagsor hőközpont
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet – és Fejlődéstani Intézete
az intézetben folyó oktatási tevékenység korszerű működésének a biztosítása érdekében a jelenlegi
tetemtároló helyiséget felújítja, az épület fűtőrendszerét pedig korszerűsíti a kazánház felújításával és
átalakításával. A munkálatok kiterjednek a II. Patológiai Intézet és Igazságügyi és Biztosítás-orvostani
Intézet épületében a hőközpont felújítására is.
Az eljárás 1. részét ennek megfelelően az épület alagsori tetemtárolójának és kazánházának, valamint a
szomszédos épületben az alagsori hőközpontnak összesen mintegy 426 m2 hasznos alapterület építészeti
és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti, valamint villamossági rendszerek felújítása képezi. Többek között 6+1
kazán beépítése, beüzemelése.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a helyiségek építészeti, épületgépészeti és elektromos felújítása,
a mesterséges szellőzés, a víz- és csatornarendszerek, szennyvízkezelő, az új kazánok, HMV tartályok,
hőcserélők, valamint szivattyúk és szerelvények beszerzése és terv szerinti kialakítása, beüzemelése. A
kazánházat és hőközpontot összekötő távvezeték felújítása nem része a felújítási feladatnak.
A kivitelezési munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
közbeszerzési műszaki dokumentációk (tetemtároló, valamint kazánház és hőközpontra vonatkozó
műszaki leírások, kiviteli tervek és költségvetési kiírások) tartalmazzák.
AK az építési munkaterületet a szerződés aláírását követően, 10 munkanapon belül adja át a nyertes
ajánlattevőnek.
A közb. dok. meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozóan nyertes AT-nek cégszerűen aláírt
organizációs tervet (felvonulási terület, közlekedési útvonal, anyagtárolás stb.), valamint heti bontású,
legalább szakmánkénti részletezettégű kiviteli ütemtervet kell készítenie és átadnia AK részére a
szerződéskötést követően, a munkaterület átadásának időpontjáig, amelyeknek összhangban kell lenniük
a műszaki dokumentációban kiadott műszaki leírásokkal és tervekkel, valamint a szerződéstervezet és
a benyújtott ajánlat valamennyi rendelkezésével. A dokumentumok átadása elektronikusan történhet
a szerződésben meghatározott kapcsolattartóknak, vagy személyesen a munkaterület átadás-átvételi
eljáráson. Nyertes AT a munkaterület átadásától számított 5 munkanapon belül az organizációs tervet és a
szakmai ütemtervet – az AK-vel történő egyeztetés alapján - véglegesíti.
A kivitelezés időtartama alatt nyertes AT részéről egészségvédelmi és biztonsági koordinátor
közreműködése szükséges.
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A kivitelezés időtartama alatt nyertes AT részéről legalább az alábbi szakágakra vonatkozóan kell
felelős műszaki vezetőt biztosítani: építési szakterület (MV-É), építménygépészeti szakterület (MV-ÉG),
Építményvillamossági szakterület (MV-ÉV).
AK a kivitelezés időtartamára szakági műszaki ellenőröket fog felkérni, vagy alkalmazni.
A teljesítést a nyertes AT köteles a kivitelezési munkálatokat 2022. október 31. napjáig teljesíteni.
AK a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontját a nyertes Ajánlattevő készre jelentése alapján előzetesen
egyeztett időpontban tűzi ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel – 30 nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az átadási dokumentáció
elektronikus és papír alapon történő átadása AK részére. AK az átadási dokumentációt 15 nap alatt
véleményezi. Nyertes AT a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama alatt 20 nap hibamentes
próbaüzemet kell biztosítson. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárás feltétele a hiba és hiánymentes
teljesítés és átadási dokumentáció megléte.
Nyertes AT-nek a kialakítási cél elérése érdekében össze kell dolgoznia a 2. és 3. rész szerint nyertes ATkel, s részükre munkavégzésre lehetőséget kell biztosítson, amennyiben a 2. és 3. rész szerint nyertes
AT-k munkavégzésüknek szándékáról az 1. rész szerinti AT-t min. 10 munkanappal a munkakezdés
megkezdését megelőzően értesíti. Nyertes AT a 2. és 3. rész szerint nyertes AT-k részére a közbeszerzési
eljárásban rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek szerint kell előkészítenie a felszerelésre kerülő eszközök
helyét, külső csatlakozásait, valamint az összeköttetések alapszereléseit, mellyel a munkaterület átadástól
számított 90 napon belül el kell készüljön.
A munkavégzés feltételeit 1., 2. és 3. rész nyertes AT-i maguknak önállóan kell biztosítaniuk.
Az 1. részben nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell min. 100.000.000
Ft/év és min. 10.000.000 Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással.
Az értékelés szempontjai, részletesen Közbeszerzési dok. III. fejezet:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §-a
alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a felhívás II.2.5. pontjában megadott értékelési szempontok
alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa,
valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Jótállás, valamint szakember többlettapasztalata: 0-10 közötti pontszám a szélsőértékkel korrigált
arányosítás módszerével;
Ár (Nettó ajánlati ár (10%-os tartalékkerettel)): 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
(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: 2021/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 783787884
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu
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Telefon: +36 209670950
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28411355
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 2.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében felsorolt
feladatokat elvégezni a megállapított díjazás figyelembevételével. Az 1. sz. mellékletben rögzített
feladatok ellenértékének fedezetéül a Megrendelő által biztosított kiegészítő fedezet szolgál.
2.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.1. A Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, és hatálya az abban
foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséig, vagy valamely megszűnési ok bekövetkeztéig tart.
Ezen rendelkezés nem érinti a Felek valamelyikének nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igényeinek
érvényesítését.
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési munkálatokat 2022. október 31. köteles befejezni és a
kivitelezést készre jelenteni, hogy Felek megkezdhessék a műszaki átadás-átvételi eljárást. Felek rögzítik,
hogy a Kivitelező a fűtési rendszert 2022. október 15. napjától szakaszosan beüzemeli, a fűtési rendszert
működőképes állapotban 2022. október 31. napjáig biztosítja .”
2.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 14.2. pontját a következőképpen módosítják:
„14.2. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatban meghatározott alábbi
vállalkozói díjra jogosult: a műszaki dokumentációban és jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében
meghatározott kivitelezési feladatok tartalékkerettel növelt ellenértéke mindösszesen 783 787 884 Ft +
ÁFA, azaz hétszáznyolcvanhárommillió-hétszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznyolcvannégy forint + ÁFA.
A fenti díjból 732 774 583,- Ft + ÁFA, azaz hétszázharminckettőmillió-hétszázhetvennégyezerötszáznyolcvanhárom forint + ÁFA a műszaki leírásban szereplő kivitelezési feladatok ellenértéke; 51 013
301,- Ft + ÁFA, azaz ötvenegymillió-tizenháromezer-háromszázegy forint + ÁFA a tartalékkeret összege.”
2.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 16.2. pontja helyébe a következő lép:
„16.2. A vállalkozói díj kifizetésére, figyelemmel a Szerződés 15. fejezetében foglaltakra – a
teljesítésigazolás birtokában – kerülhet sor. Vállalkozó a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt
ténylegesen megvalósult mértékének (százalékának) megfelelő, vállalkozói díj ténylegesen megvalósított
mértékéhez igazodó részletről jogosult 4 (négy) darab, illetve 1 (egy) darab végszámlát kiállítani a
következők szerint.
16.2.1. az 1. részszámla: a kivitelezés 20 (húsz) %-os készültségénél, legfeljebb a tartalékkeret nélküli
a Szerződés műszaki dokumentációban meghatározott kivitelezési feladatok ellenértékeként
meghatározott, 5% előleg értékével csökkentett összes vállalkozói díj 13,92 (tizenhárom egész
kilencvenkettő) %-áról,
16.2.2. a 2. részszámla: a kivitelezés 60 (hatvan) %-os készültségénél, a tartalékkeret nélküli a Szerződés
műszaki dokumentációban meghatározott kivitelezési feladatok ellenértékeként meghatározott összes
vállalkozói díj 27,85 (huszonhét egész nyolcvanöt) %-áról,
16.2.3. a 3. részszámla: műszaki dokumentációban és az 1. sz. szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében
meghatározott, a tartalékkeret nélküli feladatok 61,5 (hatvanegy egész öttized) %-os készültségénél, 20
180 983,- Ft + ÁFA, azaz húszmillió-száznyolcvanezer-kilencszáznyolcvanhárom Ft + ÁFA összegről,
16.2.4. a 4. részszámla: a kivitelezés 80 (nyolcvan) %-os készültségénél, legfeljebb a tartalékkeret
nélküli a Szerződés műszaki dokumentációban meghatározott kivitelezési feladatok ellenértékeként
összes vállalkozói díj 35,48 %-áról nettó: 259.958.878.- Ft + ÁFA, azaz kettőszázötvenkilencmilliókilencszázötvennyolcezer-nyolcszázhetvennyolc,- Ft + ÁFA összegben.
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16.2.5. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően
nyújtható be az 1., 2. és 3. sz. szerződésmódosítással megemelt – tartalékkeret nélküli – folytatás a VII.1)
pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1.1. Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt, nemzeti eljárásrend
alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Kazánház és
hőközpont, valamint tetemtároló felújítása, eszközbeszerzés” tárgyban.
1.2. Vállalkozó, aki a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tevékenység gyakorlásának
jogosultságával rendelkező szakcég, részt vett az eljárásban. A Közbeszerzési Eljárás során az eljárás 1.
részében (Kazánház és hőközpont, valamint tetemtároló építészeti, gépészeti, villamossági kivitelezése)
elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének jogát, amelynek eredményeként Felek a fenti
tárgykörben, az első részben 2021. július 19. napján kivitelezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés)
kötöttek, mely a munkaterület 2021. július 27. napi átadásával lépett hatályba. Folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 586937131 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 783787884 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.1) pont folytatása: összes vállalkozói díj 100%-áról és a tartalékkeret összegéről, azaz mindösszesen
197.568.218.-Ft + ÁFA, azaz egyszázkilencvenhétmillió-ötszázhatvannyolcezer-kettőszáztizennyolc -Ft +
ÁFA összegről.
2.5. A Felek rögzítik, hogy jelen 3. számú szerződés módosításának aláírásakor az 1. számú
szerződésmódosítás szerint rögzített Vállalkozó által benyújtott 3. részszámla kifizetésre került.
2.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 19.2. pontja szerint a teljesítési biztosíték
kiegészített összegét jelen Szerződésmódosítás aláírását követő 10 napon belül rendelkezésre bocsátani.
VII.2.2.) pont folytatása:
A közbeszerzési eljárás 2. és 3. része, az eszközbeszerzések tárgyában eredménytelenül zárult, ezért újabb
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni e tárgyban.
1.3. A Felek 2022. február 03. napján a felmerülő pótmunka miatt módosították a Szerződés műszaki
tartalmát, a vállalkozói díjat és a teljesítési határidőt a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt
rendelkezés alapján. (1. sz. szerződésmódosítás)
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1.4. Ezt követően a szigetelési pótmunkák végzése során a Vállalkozó további akadályokba ütközött, és
ezzel a megkezdett munkálatok folytatása érdekében újabb pótmunkák elvégzésének igénye merült
fel a Megrendelő részéről, amely miatt a Felek 2022. július 14. napján módosították a Szerződést a Kbt.
141. § (4) bekezdés b) pontja alapján akként, hogy a teljesítési véghatárideje 2022. augusztus 28. napja,
valamint a kivitelezési feladatok tartalékkerettel növelt ellenértéke mindösszesen 586 937 131 Ft + ÁFA. (2.
sz. szerződésmódosítás)
1.5. A kivitelezési munkák végzése során megállapítást nyert, hogy a kazánház elhelyezkedése miatt
hasadó-nyíló felület kialakítására nincs mód, ezért a korábban rendelkezésre álló gázterv megvalósítása
nem elégíti ki a vonatkozó jogszabályi előírások követelményeit. Az eredeti gáztervek készítője a
Gázműveknél kapott engedélyt visszavonta, így Kivitelező a hasadó-nyíló felület biztosítása nélkül
nem tudja elkészíteni a rendelkezésére bocsátott gáztervek és hozzá kapcsolódó gépészeti, illetve
elektromostervek szerinti kazánház kialakítását. A fentiekre tekintettel szükségessé vált új kazánházi
gépészet, a hozzá kapcsolódó elektromos és gáztervek ismételt tervezése, terveztetése.
1.6. A 2022. augsuztus 26-án elkészült módosított gépész, elektromos, építész és gáztervek alapján
Vállalkozó költségvetést készített 2022. július 26-án, az egyeztetések eredményeképpen a költségvetés
2022. augusztus 29-én véglegesített. A műszaki tartalom változás a Vállalkozási szerződés összegének
módosítását indokolja.
1.7. A Vállalkozó megküldte ajánlatát (1. sz. melléklet) a további építési munkákra vonatkozóan, egyúttal
kérte a vállalkozói díj módosítását.
Ezen árazott költségvetést Megrendelő a Szerződés 11.8. pontjának megfelelően elfogadott. A műszaki
tartalom változás miatt az ellenérték növekedése nettó 196 850 753,- Ft, mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át a Kivitelezési Szerződésben rögzítettek szerint.
A 2. számú szerződésmódosításban kikötött 51 013 301,- Ft + ÁFA tartalékkeret összege már felhasználásra
került.
1.8. A tervezett kazánház megvalósítására Vállalkozónak további 54 nap kivitelezési időre van szüksége.
A Műszaki Ellenőrök megadták a módosított műszaki tartalom megvalósításának időszükségletére
vonatkozó nyilatkozatukat (3. sz. melléklet).
1.9. A Vállalkozó 2022. július 25-én az építési naplóban (2. sz. melléklet) akadályt jelentett Megrendelő
felé, tekintettel arra, hogy a teljesítés helyszínén 2022. július 18-tól 2022. július 27-ig (10 naptári nap)
filmforgatási munkálatok miatt a kivitelezés nem végezhető.
1.10. A Szerződés 21.3. pontja rögzíti: A Ptk. 6:126. §-a alapján a Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok
feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti. Az
akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt abban az esetben módosítja, ha annak indoka
valós, Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső okból állt elő az akadály, és azt Vállalkozó írásban bejelenti
Megrendelő felé.”
Megrendelő az akadályközlést elfogadta, és egyetértett a teljesítési határidő módosulásával.
A fentiek alapján a Felek megállapították, hogy mindösszesen 64 nap további kivitelezési határidőre van
szükség, mely tartalmazza a 2022. július 18.-tól 2022. július 27.-ig tartó (10 naptári nap) filmforgatás miatti
kieső időtartamot is, ezért a Szerződés teljesítési határidejét is szükséges módosítani, 2022. október 31.
napján.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A fenti, Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában feltételként meghatározottak vonatkozásában
megállapítható, hogy a módosítások, a műszaki tartalom fentebb ismertetett módosításának
következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az 50 %-ot, a módosítást olyan körülmények
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tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a
módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét.
A fentiek alapján a Felek a Szerződés 3. sz. módosításáról (továbbiakban: Szerződésmódosítás) döntöttek a
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Solt Város Önkormányzat (20310/2022)
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: Solt Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724478203
Postai cím: Béke Tér 1 1
Város: Solt
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh István
Telefon: +36 78486014
E-mail: lokine.brigitta.solt@gmail.com
Fax: +36 78486014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsődei intézmény létesítése Solton
Hivatkozási szám: EKR000710422021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Új bölcsődei intézmény létesítése Solton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6320 Solt, IV. Béla u. 19 (Hrsz:1879/10)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Solt Város Önkormányzat pályázat keretein belül szeretne új, egy csoportos
bölcsődét építeni a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés
szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával. A konyhatechnológiai
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tervekből kizárólag a beépített termékekre vonatkozóan köt ajánlatkérő szerződést, melyek az árazatlan
költségvetésben szerepelnek.
Az épület összes nettó alapterülete: 260,42 m2
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés 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:
vagy Kezdés: 2021/08/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/15 (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-BK1-2019-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16293 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5/22-18/2021 Rész száma: Elnevezés: Új bölcsődei intézmény létesítése Solton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ponty-Poronty Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11738417203
Postai cím: Erdész Utca 6
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bajaipalyazat@gmail.com
Telefon: +36 309735319
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: 124880194
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:

45215200-9
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215200-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6320 Solt, IV. Béla u. 19 (Hrsz:1879/10)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Solt Város Önkormányzat pályázat keretein belül szeretne új, egy csoportos
bölcsődét építeni a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés
szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával. A konyhatechnológiai
tervekből kizárólag a beépített termékekre vonatkozóan köt ajánlatkérő szerződést, melyek az árazatlan
költségvetésben szerepelnek.
Az épület összes nettó alapterülete: 260,42 m2
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/08/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 124880194
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ponty-Poronty Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11738417203
Postai cím: Erdész Utca 6
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bajaipalyazat@gmail.com
Telefon: +36 309735319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A Kivitelezési szerződés 1. számú módosítással érintett, hatályos VIII.1. pontja az alábbiak szerint
rendelkezik:
„A vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni és azt
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől 2022. 09.15-ig befejezni, illetve a munkaterületet, valamint az
elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.”
A jelen módosítás eredményeként a Kivitelezési szerződés VIII.1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
„A vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni és azt
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől 2022. 10.15-ig befejezni, illetve a munkaterületet, valamint az
elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.”
VI.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezés időszakában a fafödém Katasztrófavédelemmel történő egyeztetése
során a hatóság előírása alapján az álmennyezeti rendszer, így a napelem rendszer áttervezésére volt
szükség. A módosult álmennyezeti rendszerbe beépítendő anyagokat a forgalmazó által meghatározott,
tervezett időben (2022-08.15-20.) nem szállították le, azt csak 2022. szeptember 13. napján teljesítette a
forgalmazó, tekintettel arra, hogy a beépítésre kerülő KNAUF álmennyezeti rendszer egyedi terméknek
minősül, az standard raktári termékkínálatban nem szerepel, így a gyártási és szállítási ideje a rendszernek
a gyártói leterheltség függvényében változó, 2-8 hetes időintervallum, továbbá az orosz-ukrán háború
okozta nemzetközi gazdasági válság miatt az anyag beszerzés és anyag szállítás elnehezült, lelassult.
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: 124880194 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 124880194 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Széchenyi István Egyetem (19665/2022)
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: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000179272022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

79952000-2

További tárgyak:

55110000-4

Kiegészítő szójegyzék

55300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Széchenyi István Egyetem székhelye (9026
Győr, Egyetem tér 1.), telephelyei lásd. közbeszerzési dokumentumokban.
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A közbeszerzés mennyisége: Jelen eljárás ajánlatkérő saját forrásából (nem uniós) finanszírozandó
rendezvényeinek megszervezésére irányul.
A keretszerződés időtartama a megkötésétől számított 24 hónap végéig, vagy legfeljebb a keretösszeg
eléréséig, azaz nettó 250.000.000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett –
szolgáltatási érték eléréséig tart.
Opcionális meghosszabbítás lehetséges a keretösszeg teljes kimerítéséig, amennyiben a határozott idő
lejártáig a keretösszeg nem merül ki, legfeljebb 6 hónappal. Ajánlatkérő a keretösszeg max. 70 %-ának a
kimerítésére a szerződéstervezetben foglaltak szerint vállal kötelezettséget.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak:
• egyetemi központi rendezvények, ünnepségek;
• szakmai konferenciák;
• szakmai napok;
• fórumok;
• workshopok;
• tréningek;
• szakmai táborok;
• nyilvánosságot segítő rendezvények,
• sajtórendezvények;
• beiskolázási kampány rendezvényei;
• koncertszervezés;
• zenés, táncos rendezvények;
• bálok;
• egyetemi napok;
• kari napok;
• gólyatáborok;
• sport események;
egyéb rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység.
• A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten.
• Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és
üzemeltetése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekoráció biztosítása a rendezvény helyszínén.
• Installáció biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak biztosítása.
• Kulturális események szervezése.
• Rendezvények helyszíneire történő szállítás.
• Catering biztosítása.
• szálláshely biztosítása (legalább 3000 fő 24 hónapra)
Tervezett mennyiség:
Egyetemi Sportpark rendezvénysorozat (4 alkalom / év)
EDUCATIO (1 rendezvény / év)
Pont Ott Parti (1 rendezvény /év)
Nyugdíjas Egyetem (legalább 6 alkalommal évente)
Tanévnyitó Ünnepség (1 alkalom / év)
DFK Tanévnyitó Ünnepség
MÉK Tanévnyitó Ünnepség
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Akadémiai nap
Ünnepi Szenátusi Ülés
Aranydiploma átadó
Diplomaátadó Ünnepség
Rektori Fórum
Vezetőképző tábor
Széchenyi Egyetemi Napok
Őszi/Tavaszi évzáró ünnepség
Szemeszterzáró
Belső szakmai képzés
Csapatépítő tréning
Kültéri közösségi, kulturális programok
Szakmai programok
Sportprogramok
Állásbörze
Báli rendezvények
Kari Napok
Gólyatáborok
Gólyabál
A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig,
egyes esetekben az ezer főt meghaladó rendezvények is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a zenéstáncos rendezvények kb. 70%-ának megvalósítását a Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő Bridge
Hallgatói és Oktatói Klubban szükséges megrendezni.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17605 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/16 (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
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Hivatalos név: PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13934059208
Postai cím: Liszt Ferenc Út 42.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: knauzp@sze.hu
Telefon: +36 703352226
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: 250000000
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):

79952000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79952000-2

További tárgyak:

55110000-4

Kiegészítő szójegyzék

55300000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Széchenyi István Egyetem székhelye (9026
Győr, Egyetem tér 1.), telephelyei lásd. közbeszerzési dokumentumokban.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen eljárás ajánlatkérő saját forrásából (nem uniós) finanszírozandó
rendezvényeinek megszervezésére irányul.
A keretszerződés időtartama a megkötésétől számított 24 hónap végéig, vagy legfeljebb a keretösszeg
eléréséig, azaz nettó 250.000.000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett –
szolgáltatási érték eléréséig tart.
Opcionális meghosszabbítás lehetséges a keretösszeg teljes kimerítéséig, amennyiben a határozott idő
lejártáig a keretösszeg nem merül ki, legfeljebb 6 hónappal. Ajánlatkérő a keretösszeg max. 70 %-ának a
kimerítésére a szerződéstervezetben foglaltak szerint vállal kötelezettséget.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak:
• egyetemi központi rendezvények, ünnepségek;
• szakmai konferenciák;
• szakmai napok;
• fórumok;
• workshopok;
• tréningek;
• szakmai táborok;
• nyilvánosságot segítő rendezvények,
• sajtórendezvények;
• beiskolázási kampány rendezvényei;
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• koncertszervezés;
• zenés, táncos rendezvények;
• bálok;
• egyetemi napok;
• kari napok;
• gólyatáborok;
• sport események;
egyéb rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység.
• A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten.
• Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és
üzemeltetése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekoráció biztosítása a rendezvény helyszínén.
• Installáció biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak biztosítása.
• Kulturális események szervezése.
• Rendezvények helyszíneire történő szállítás.
• Catering biztosítása.
• szálláshely biztosítása (legalább 3000 fő 24 hónapra)
Tervezett mennyiség:
Egyetemi Sportpark rendezvénysorozat (4 alkalom / év)
EDUCATIO (1 rendezvény / év)
Pont Ott Parti (1 rendezvény /év)
Nyugdíjas Egyetem (legalább 6 alkalommal évente)
Tanévnyitó Ünnepség (1 alkalom / év)
DFK Tanévnyitó Ünnepség
MÉK Tanévnyitó Ünnepség
Akadémiai nap
Ünnepi Szenátusi Ülés
Aranydiploma átadó
Diplomaátadó Ünnepség
Rektori Fórum
Vezetőképző tábor
Széchenyi Egyetemi Napok
Őszi/Tavaszi évzáró ünnepség
Szemeszterzáró
Belső szakmai képzés
Csapatépítő tréning
Kültéri közösségi, kulturális programok
Szakmai programok
Sportprogramok
Állásbörze
Báli rendezvények
Kari Napok
Gólyatáborok
Gólyabál
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A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig,
egyes esetekben az ezer főt meghaladó rendezvények is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a zenéstáncos rendezvények kb. 70%-ának megvalósítását a Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő Bridge
Hallgatói és Oktatói Klubban szükséges megrendezni.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 250000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13934059208
Postai cím: Liszt Ferenc Út 42.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: knauzp@sze.hu
Telefon: +36 703352226
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. sz. melléklet 2. sora és 4. sora módosul és kiegészül a 34. sorral az alábbiak szerint:
Sorszám: 2. / Rendezvény megnevezés: EDUCATIO / alkalom: 1. /Nettó ajánlati ár: 14.000.000,- Ft
Sorszám: 4. / Rendezvény megnevezés: Nyugdíjas egyetem / alkalom: 11. / Nettó ajánlati ár: 11.000.000,- Ft
Sorszám: 34. / Rendezvény megnevezés: Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Névadó Ünnepség/
alkalom: 1. /Nettó ajánlati ár: 15.000.000,- Ft
Felek megállapodnak, hogy az Szerződés 2. sz. mellékletét közös megegyezéssel módosítani kívánják a
jelen módosításban rögzített 2. számú melléklet szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés módosítást indokolja, hogy Megrendelő részéről további olyan
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rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése vált szükségessé, amely nem szerepelt az eredeti
szerződésben.
A pótlólagosan felmerült rendezvény megvalósítása nem valósítható meg másik gazdasági szereplő
bevonásával figyelemmel a Vállalkozóval kialakított együttműködés miatt is. Másik vállalkozó bevonása
Megrendelő részéről jelentős többletkiadásokat eredményezne.
Az ellenérték nem változik, tekintettel arra, hogy Megrendelő átcsoportosítást végzett 2. pontban
foglaltaknak megfelelően.
A szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül módosításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.09.08.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

