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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24214/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Demény Rita
Telefon: +36 305757841
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001730892022/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/EKR001730892022/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: K22227 Adatközponti infrastruktúra
Hivatkozási szám: EKR001730892022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72222300-0
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adatközponti infrastruktúra modernizálása és konszolidálása.
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: K22227 Adatközponti infrastruktúra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72222300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 13.
1108 Budapest, Kozma utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) modernizálni kívánja adatközponti infrastruktúráját.
Az egyes divíziók (korábbi Társaságok) informatikai infrastruktúrája eltérő érettségi és rendelkezésre állási
modellben működik, amely rendszerek konszolidációja során egy szolgáltatás alapú (Infrastruktúra, mint
szolgáltatás, továbbiakban IAAS), a napi üzemeltetési feladatokat egyszerűsítő informatikai rendszer kialakítását
kívánja megvalósítani.
Ezért szükséges az adatközpontban működő rendszerek konszolidációja, másrészt a gyártói támogatás alatt lévő
eszközök támogatási idejének meghosszabbítása úgy, hogy a tervezett migráció során az aktív üzemeltetésből
kikerülő eszközök leállításával az azokra eső támogatási tartalom a szerződéses időszak alatt rugalmasan
követhető legyen. Az adatközpontokban működő rendszek (a konszolidálandó és a gyártói támogatás alatt lévő
eszközök együttesen) ~80%-ban HPE rendszerelemekből épülnek fel. A szolgáltatás alapú megvalósítás mellett
esetlegesen tovább üzemelő rendszerelemek gyártói hardver- és szoftvertámogatásának biztosítása a teljes
szerződéses időszak alatt is szükséges.
A szerződéses időszak alatt nyújtandó szolgáltatások kiszolgáló környezetét 2 különböző adatközponti szolgáltató
bérelt adatközpontjában szükséges elhelyezni összesen 2 helyszínen, és a szolgáltatást megvalósító valamennyi
rendszerhez való adminisztrátori hozzáférést szükséges biztosítani.
A szolgáltatás kezdeti szakaszában a biztosítandó nettó tárhely mérete havonta legalább 354 TB kell legyen.
A szerződéses időszak végére a nettó tárhely igény elérheti a havi 600TB-os értéket is, amelyet az adattároló
rendszer cseréje nélkül kell tudni biztosítani.
A kialakítandó szolgáltatásnak a másodlagos telephelyen biztosítania kell az alábbi lefoglalható erőforrásokat:
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128 db CPU core
3072 GB memória (2611 mérési egység; CU)
Az elsődleges telephelyre is biztosítani kell a szolgáltatási platformot a meglévő pengéken felül:
64 db CPU core
1536 GB memória (1306 mérési egység; CU)
A jelenlegi szerver és storage kapacitást és jellemzőiket a műszaki leírás tartalmazza.
A feladatot és egyéb részleteket 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 A III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, a 12 hónap vagy annál
magasabb érték maximális pontszámot kap) 10
2 A III.1.3) M2.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap, a12 hónap vagy annál magasabb érték maximális pontszámot
kap) 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: 52 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indokai:
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Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy
gazdaságossági, észszerűségi és komplex felelősségi szempontok indokolják azt, hogy egy szerződés keretében
kerüljön megvalósításra a tárgyi beszerzési igény. Figyelemmel arra, hogy a gyártói supportok meghosszabbítása
illetve lemondása a migrációs tevékenységgel szoros összefüggésben állnak, Ajánlatkérőnek nem érdeke ezen
felelősséget különböző Szolgáltatók között megosztani, különös tekintettel a szolgáltatásnyújtás biztonságára, az
infrastruktúra folyamatos – bármilyen formában történő – rendelkezésre állására.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
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.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben
az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak
megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 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: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának „Eredménykimutatás” része. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő
beszámoló közzétételét, ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három lezárt üzleti év
adózás utáni eredménye vonatkozásában.
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Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló „Eredménykimutatás” részének benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait
ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha Ajánlattevő az ajánlati felhívás P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (IAAS és/vagy PAAS szolgáltatás) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló 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 a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) bekezdése megfelelően irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69 § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. A jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint
kettő évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (IAAS és/vagy PAAS
szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen)
legalább a nettó 400 000 000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (IAAS és/
vagy PAAS szolgáltatás) megfelelő szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat
az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés
megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
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- a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá az ellenszolgáltatás összege (olyan részletezettséggel
meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható
legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az
általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az ellenszolgáltatás összegének feltüntetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22 .§ (3a) bekezdésével
összhangban került előírásra, tekintettel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő
olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az
ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy
az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a
bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései, a Kbt. 69. § (11) bekezdése, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a megfelelően irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69 § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább nettó 400.000.000 HUF összértékű
infrastructure as a service (IAAS) és/vagy platform as a service (PAAS) szolgáltatás ellátása tárgyú
referenciával, mely magában foglalt egy szerződésen belül teljesített legalább 12 hónapon keresztül
folyamatosan minimum havonta 260 TB tárhely és 2930 Compute Unite (CU) számítási kapacitás
biztosítására vonatkozó infrastructure as a service (IAAS) és/vagy platform as a service (PAAS) szolgáltatás
ellátását.
Compute Unit (CU): Egyenlő, azonos fizikai konfigurációkban (megegyező CPU, memória, csatolt tároló
stb.) elérhető, egy GB virtuális memória (RAM) legalább napi egyszeri alkalommal történő lefoglalása 85%os használhatósági arány mellett.
Tárhely (TB): A szolgáltatói platform részeként az adatközpontokban elérhető tárolókapacitás naponta
legalább egyszer, ténylegesen lefoglalásra kerülő mérete TB-ban kifejezve.
Az előírt referenciakövetelmény maximum két szerződésből teljesíthető.
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.A) 1 fő számítási kapacitás (szerver) területen HPE Master ASE vagy HP ASE vagy ezekkel egyenértékű
(az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata) minősítéssel és legalább 24 hónap kiszolgáló
egységek (szerverek) implementációjában és migrációjában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
M2.B) 1 fő tárolóhely (storage) területen HPE Master ASE vagy HP ASE vagy ezekkel egyenértékű (az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata) minősítéssel és legalább 24 hónap tároló egységek
(storage-ok) implementációjában és migrációjában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), valamint a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30
napon belül.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő a teljesítés 5. hónapjától havonta utólag egy számla benyújtására ad
lehetőséget.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér (részletesen a KD-ban
meghatározva)
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/19 (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: 2023/01/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései és a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül,
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.-M2.) a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-2. minőségi
szempontok esetében arányosítás. A módszerek részletesen a KD-ban kerülnek meghatározásra.
6. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb,
számszerűsíthető adatok) EKR űrlap alkalmazásval,
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− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó)
EKR űrlap alkalmazásval,
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi
V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – az aláírás képét és a képviseleti jogosultságot is tartalmazó
teljes bizonyító erejű vagy közjegyző által hitelesített okiratot kell az ajánlathoz csatolni.
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásval
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) EKR
űrlap alkalmazásval
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásval
− nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
− ajánlati ár részletezése (a KD részét képező díjtáblázat kitöltésével cégszerűen aláírva .pdf formátumban,
és szerkeszthető excel formátumban is, eltérés, ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt .pdf formátum
irányadó)
− nyilatkozat szerződéskötési feltételekre vonatkozóan
7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig igazolni, hogy rendelkezik érvényes nemzeti
rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított alábbi tanúsítványokkal vagy azzal egyenértékű egyéb
szabvány alapján működtetett rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedés egyéb bizonyítékával:
&#61485; ISO 9001 – Szabályozott minőségirányítás.
&#61485; ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer
&#61485; ISO 27001 szabvány szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer
8. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötési igazolni, hogy rendelkezik a HPE gyártói
supportok megvalósításához szükséges HPE partnerséggel az alábbiak szerint:
&#61485; HPE Platinum Hybrid Cloud Partner
&#61485; HPE Gold Services Provider: VMware and Hyper-V Virtualization
&#61485; HPE Gold Pointnext Services
A partnerséget a gyártó által kiállított certificate vagy a gyártó által kiadott külön igazolás bizonyíthatja.
9. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
10. A Kbt. 141.§ (4) a) pont szerinti módosítási okok:
Inflációkövetés:
A szerződés szerinti ár(ak)at Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének első 12 hónapjában fix áraknak tekinti,
amelyektől eltérő számlázást Ajánlatkérő nem fogad el. Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését
követő első év (első 12 hónap) elteltével évente (12 havonta) egyszer írásban kezdeményezheti az árak
változtatását, amelynek mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH)
által közzétett az ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári évre vonatkozó (előző 12
hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) fogyasztói árindex mértékét.
Díjváltozás:
Amennyiben Ajánlatkérő a Műszaki leírásban és a Díjtáblában meghatározott Igényelt Kapacitáshoz
képest kevesebbet használ („Felhasznált Kapacitás”), a mérési egységeket figyelembe véve, arányosan
kevesebb havidíjat fizet azzal, hogy ezen használat arányosan megállapított havidíj nem lehet kevesebb,
mint a Szolgáltatási Havi Díj 80 %-a („Foglalt Kapacitás”).
Amennyiben Ajánlatkérő a meglévő eszközeit kivonja az üzemeltetéséből akár azért, mert az eszközt már
nem használja tovább, akár azért, mert az eszközt migrálja a szolgáltatási platformba (és adott esetben
kapacitásbővítést vesz igénybe), azt a kivonást megelőző 60 nappal köteles a nyertes ajánlattevő felé
jelezni annak érdekében, hogy a nyertes ajánlattevő gyártói supportot megszüntesse. A gyártói support
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megszüntetéséről a nyertes ajánlattevő tájékoztatja Ajánlatkrőt. A meglévő eszközök supportból történő
kivonása ezen tájékoztatással történik meg. A tájékoztatást követő hónaptól a havi számlázandó Support
díj az adott eszközre a Díjtáblában megállapított összeggel csökken.
Amennyiben Ajánlatkérő a tevékenysége kapcsán az Igényelt Kapacitáshoz képest többletkapacitásra
van szüksége, azt nyertes ajánlattevő felé negyedévente írásban előre jelzi. A többletkapacitásokat
nyertes ajánlattevő legkésőbb a következő negyedévben teljesíti és végrehajtja a kapacitás bővítést.
A kapacitásbővítés kapcsán a Díjtáblába megadott mérési egységek és a hozzátartozó egységárak az
irányadóak.
11. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102
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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24904/2022)
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: Gáldi Gabriella
Telefon: +36 202869685
E-mail: galdig@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001779112022/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/EKR001779112022/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: K22235 Zsákosszűrők szűrőzsákjainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001779112022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42514000-2
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő zsákosszűrők szűrőzsákjainak beszerzése és 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: K22235 Zsákosszűrők szűrőzsákjainak beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42514000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió
Hulladékhasznosító Mű Üzem
1151 Budapest, Károlyi Sándor u.119-121.sz. alatti telephelyen lévő 82.sz.raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő kazánok(K1, K2, K3 és K4) utáni füstgáztisztító
rendszer zsákos szűrőinél -füstgáztisztítási vonalanként 896db,összesen 4x896db, azaz 3584db -szűrőzsák és
a 3584db szűrőzsáknak megfelelő mennyiségben pre coating anyag (mészhidrát) beszerzése,valamint 1db
rövid(500 mm) mintazsák, az ajánlatok értékelhetősége végett, a melyet nyertes Ajánlattevőnek a szerződés
hatálybalépését követően kell átadnia.
A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül 1db mintazsákot leszállítani
a HHM telephelyére, azzal, hogy az Ajánlatkérő megvizsgálja méretazonos-e a jelenleg alkalmazott
szűrőzsákokkal(azaz probléma nélkül beépíthető-e), valamint megfelelő minőségű-e,azaz nem szenved olyan
hiányosságban/hibában,amely az elvárt célra való alkalmazhatóságát kizárja. A vizsgálat elvégzésére a leszállítást
követő 2 munkanapon belül sor kerül,melyen a nyertes Ajánlattevő előzetes igényjelzése alapján részt vehet.Az
igényjelzését a nyertes Ajánlattevő köteles a mintazsák leszállítását megelőzően legkésőbb 1nappal írásban
jelezni az Ajánlatkérő részére.Minőségi kifogás esetén a nyertes Ajánlattevőnek lehetősége nyílik az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az újra elvégzésre kerülő (egyszeri alkalommal az
ismételt) minőségi vizsgálat időpontjáig a felmerült megfelelőséget/hiányosságot kijavítania.Megfelelősége
esetén az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet állít ki, amelynek megléte esetén az Ajánlatkérő írásbeli megrendelés
formájában megrendeli a nyertes Ajánlattevőtől az I. ütemnek megfelelő mennyiségű termékeket. A
megrendelést a jegyzőkönyv kiállítását követő 3 munkanapon belül megküldi a nyertes Ajánlattevőnek.
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A beszerzendő tételeknek meg kell felelnie a technológiai előírásoknak és a műszaki követelményeknek, valamint
az üzemelő berendezéseken alkalmazott szűrőzsákokkal csereszabatosnak kell lennie. Nem csereszabatos
szűrőzsákokat az Ajánlatkérő nem fogad el.Ajánlatkérő eltérés esetén az üzemelő berendezésben lévőt tekinti
mérvadónak.
A nyertes Ajánlattevőnek a lehívott mennyiséget - amely a szűrőzsákokon felül tartalmazza a lehívott
mennyiséghez szükséges mennyiségű pre coating (mészhidrát anyagot is - az Ajánlatkérő által megküldött
megrendelésben rögzített teljesítési határidőn belül kell leszállítania.
A nyertes Ajánlattevő a teljes mennyiséget az alábbi ütemezés figyelembevételével kell leszállítania,
azzal,hogy az ütemek szerinti mennyiségekre vonatkozóan az Ajánlatkérő megküldi az írásbeli megrendelését
következőképpen:
I.ütem mennyisége: 896 db szűrőzsák és a hozzá szükséges mennyiségű pre coating anyag.
Szállítási határidő:a mintazsák elfogadását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2023.05.04-ig
II.ütem mennyisége: 896 db szűrőzsák és a hozzá szükséges mennyiségű pre coating anyag.
Szállítási határidő:a mintazsák elfogadását követő 75 napon belül.
III.ütem mennyisége: 896 db szűrőzsák és a hozzá szükséges mennyiségű pre coating anyag.
Szállítási határidő:a mintazsák elfogadását követő 90 napon belül.
IV.ütem mennyisége: 896 db szűrőzsák és a hozzá szükséges mennyiségű pre coating anyag.
Szállítási határidő:a mintazsák elfogadását követő 105 napon belül, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig.
Az Ajánlatkérő az utolsó megrendelést úgy adja ki, hogy az a szerződés lejártáig teljesíthető legyen.
Az adott ütem szerinti szállítmányok átadás-átvétele magyarországi hivatalos munkanapokon 06.00 és 14.00
között lehetséges a teljesítés helyen.A leszállítás teljesítésére alkalmas gépjárműről a nyertes Ajánlattevő hivatott
gondoskodni.
A szállítmányt köteles úgy csomagolni és szállítani, hogy azt semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során
keletkezett károkért a nyertes Ajánlattevő vállalja a felelősséget.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a leszállításra kerülő pre coating anyag (mészpor) felhasználhatósági ideje nem lehet
rövidebb 6 hónapnál, mely időtartam a leszállítást követően kiállított teljesítésigazolástól számítódik.
Az adott szállítmány teljesítési helyre történő leszállítását követően a nyertes Ajánlattevő köteles szállító és emelő
berendezésekről gondoskodni a teljesítés helyén a szállítmány szállítójárműről való leemelése, valamint a kijelölt
raktározási helyre juttatása esetében.
A leszállítás teljesítésével egyidejűleg a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek átadnia a szállítmányról
kiállított szállítólevelet és a szállítmány tételeire vonatkozó műszaki adatlapot vagy egyéb dokumentumot,
amelyből a leszállított termékek műszaki adatai maradéktalanul megtalálhatóak.
A dokumentumnak magyar nyelven íródottnak kell lennie. Amennyiben a dokumentum idegen nyelvű akkor
az Eladónak át kell adnia a Vevő részére a magyar nyelvű fordítást is tartalmazó dokumentumot.A nyertes
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérő számára valamennyi a termékek rendeltetésszerű használatához szükséges
mindennemű tájékoztatást megadni.A nyertes ajánlattevő által szállítandó szűrőzsákok pontos leírását a
közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
VI.3.pont folyt.:
30./ A mintazsák rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes
ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.
31./ A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a
szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm.
rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása
a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. A szerződés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés
napján) lép hatályba, amelyről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt (ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron
kívül értesíti.
32./Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán
háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a szerződéskötéskor
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tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis maiornak vagy
akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint
szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
33./ Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR felületén előzetes piaci konzultációt (EPK)tartott, amelyről
63/2022.(II. 28.) Korm. rendelet 1.§(5)bekezdés c) pont szerinti összefoglaló az EKR001732612022 azonosítószámú
EPK"Dokumentumok"menüpontjában található.
34./Ajánlatkérő a Kbt.35.§(8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés igazolás keltétől számított minimum 36 hónap jótállási időn felül
vállalt többlet jótállási idő vállalása (0-12 hónap többlet között, egész hónapban megadva)/ 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszám: 0-10.
Az alkalmazott értékelési módszerek: Ajánlatkérő 1. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a 2.
szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
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Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: „Vételár teljes összege (nettó
EUR-ban).”.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján 12 hónapnál több vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. 0 hónap
megajánlásra Ajánlatkérő a ponthatár alsó határával azonos pontszámot ad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.
II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közösajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
”Kr.”8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem
állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §
(1)bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre
bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a
formanyomtatványt azajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani ajánlattevőnek az
ajánlatban arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésébenmeghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásesetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról
szólónyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
Az ajánlattevőknek a Kr. 1. § (9) bekezdés alapján az ajánlatuk benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról,
hogy ajánlatuk tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében
meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján
ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben
a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást
ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési
ideje alatt az– általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás
feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben
negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti szűrőzsákok szállításából
(értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje
alatt összesen) a legalább 201 450 EUR értéket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő)
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő
adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

26

gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT), illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015.
(X. 30.) Kr.1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a formanyomtatvány IV. rész alpha
szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon,
az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.
M.1./ Az AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a)
bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (3x365 napban) (vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon - belül megkezdett közbeszerzés tárgya
szerinti szűrőzsákok szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
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- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím), a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmasság megállapítható legyen),
- a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös AT-ként végezte, a referenciaigazolásban
szerepeltetnie kell az AT saját teljesítésének arányát is),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek.
rendelkezései is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek.
rendelkezései is.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rend 21. § (1), a 22. § (1)-(2), valamint a 24.§ (3) bekezdésének megfelelő
iratok benyújtására AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (3x365 napban) (vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon -belül megkezdett) összesen 2500 db szűrőzsák
szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített
referenciával.
A referencia követelmény legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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:
Az adott eseti megrendelést kiadó Vevő késedelmi kötbért érvényesíthet az Eladóval szemben amennyiben az
Eladó az eseti megrendelés alapján az abban foglalt teljesítési határidőn belül - olyan okból, amelyért felelős
- nem teljesíti az eseti megrendelés szerinti mennyiség leszállítását. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési
határidő elmulasztásától a késedelmesen teljesített megrendelés szerződésszerű teljesítésének Vevő általi
elfogadásáig terjedő időszakra, megkezdett naptári naponként az eseti megrendelésre eső nettó EUR vételár 1
%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb az eseti megrendelésre eső nettó EUR vételár 10 %-a. A késedelmi kötbér
alapja a szűrőzsákok szállítása esetén a késedelemmel érintett szállítmány nettó vételára. Az elismert késedelmi
kötbér (és az elismert kártérítés) összegét az adott eseti megrendelést kiadó Vevő jogosult az Eladó számlájával
szemben beszámítani a még ki nem egyenlített számlák ellenértékébe. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése az Eladót nem mentesíti a teljesítés alól. Vevő késedelme az Eladó egyidejű késedelmét kizárja. Az
Eladó 10 (tíz) napot meghaladó késedelme esetén Vevő jogosult az eseti megrendeléstől érdekmúlás bizonyítása
nélkül is elállni/azt azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér:Amennyiben a Eladó hibásan teljesít - ideértve a minőséget igazoló dokumentum téves
vagy helytelen voltát is -, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér számítása:Amennyiben a Eladó az adott megrendeléssel érintett Termékek leszállítását
nem a műszaki dokumentációnak megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér a hibás Termékekre eső
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vételár nettó EUR ellenértékének 1%-a, amennyiben a Vevő a hibásan teljesített részt átveszi.Más esetekben a
kötbér számítására a hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után a szerződés
9.1. pontjában foglaltak lesznek irányadók.A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény
érvényesítését.
Meghiúsulási kötbér:A szerződés 3.2. pontja és 9.1. pontja szerinti elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetén,
valamint ha a szerződés teljesítése az Eladó érdekkörében felmerült olyan okból, amelyért felelős, teljesen, illetve
az eseti megrendelés alapján megrendelésre kerülő termék(ek) tekintetében részlegesen meghiúsul, a Vevőt
meghiúsulási kötbér illeti meg.
Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős, az eseti megrendelést nem teljesíti, ezáltal az eseti
megrendelés teljesítése az Eladónak felróható okból meghiúsul, úgy az adott eseti megrendelésre eső nettó
vételár ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Az Eladó 10 (tíz) napot meghaladó
késedelme esetén Vevő jogosult az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni és meghiúsulási
kötbért érvényesíteni.Amennyiben a Vevő az Eladó teljesítésének elmaradása/meghiúsulása miatt 2 (kettő)
eseti megrendelést azonnali hatállyal felmond/attól eláll, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a nettó szerződéses ár még ki nem fizetett része 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási
kötbért érvényesíteni. A Vevő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. Vevő jogosult az
elismert kötbér és az elismert kártérítés összegét az Eladó számlájával szemben beszámítani.Amennyiben a
Vevő a szerződést a 9.1. vagy 9.3. pontok szerint azonnali hatállyal felmondja vagy attól eláll, jogosult a nettó
szerződéses ár 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Fizetési feltételek: az Ajánlatkérő
előleget nem fizet. Szerződés és a kifizetés pénzneme: EUR. Kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. §
(1) bekezdés, 135. § (1) és (5) -(6) bek. A fizetési feltételeket részeletesen a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.Az esedékes számlát
EUR-ban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés EUR-ban történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/27 (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: 2022/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3. Kommunikáció
pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. §szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
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8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében
megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát,
vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban
előírt formában
9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)(EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) (abban
az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben
foglaltakra: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter
által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése
szerintielektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.”
13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti
iratokat csatolni kell.
17) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint
kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni,
és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
18) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók
19) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné Dr. Bőcz Ildikó (FAKSZ lajstromszám: 00335)
20) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
21) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
22.) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR
használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás
nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos
kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t – beolvadás következtében 2021. október 6. napjától - üzemeltető
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel,
jelenthetik be:
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) (változatlan)
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ (változatlan)
23.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő
napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
24.) Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania az ajánlati dokumentáció III/26. pontjában előírt
nyilatkozatokat.
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25.) Részajánlat kizárásának indoka: Jelen közbeszerzés egy műszaki, homogén egységet képez, melynek
megbontása a gazdasági, jogi, műszaki észszerűséggel össze nem egyeztethető eredményre vezetne. A
beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
26.) Ajánlatkérői elvárás megfelelőssége – mintavételezés céljából (szemrevételezés-mérethűség
ellenőrzés érdekében) - Ajánlatkérő 1 db mintazsák (mintadarab) beszerzését írja elő a nyertes gazdasági
szereplő számára, melyet a szerződés hatálybalépésétől számított 5 napon belül kell a BKM Nonprofit Zrt.
FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió, Hulladékhasznosító Mű Üzembe (1151 Budapest, Károlyi Sándor utca
119-121.sz. alatti telephelyén lévő 82. számú raktár) leszállítani.
27.) Ajánlatkérő 2022. november 29., 10 órakor biztosítja a helyszín megtekintését.
Helyszín: BKM Nonprofit Zrt., Hulladékhasznosító Mű Üzem(1151 Bp., Mélyfúró utca 10-12.)A helyszínen
csak megtekintésre kerül sor, kérdésekre az ajánlatkérő a helyszínen nem válaszol.A kérdések tekintetében
a kiegészítő tájékoztatásra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
28.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt.81.§(4)-(5)bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
29.) Ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok
részét képező 1/a.mellékletet hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva pdf, ill. excel formátumban is.
Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/a.,mellékletek az irányadóak.
Folyt. a II.2.4.pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (23988/2022)
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: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735674241
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró László
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.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/EKR001697702022/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/EKR001697702022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi műszerek és berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001697702022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eszköz felhasználási célja: Digitális röntgen berendezés padló sínes általános radiológiai felvételi feladatokra.
Mennyiség: 1 db
Az eszköz felhasználási célja: Gasztroenterologiás diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
videoendoscopias rendszer.
Mennyiség: 1 db
Az eszköz felhasználási célja: A készülék alkalmas csomagolatlan és egyszerűen csomagolt kéziműszerek
sterilezésére.
Mennyiség: 1 db
Az eszköz felhasználási célja: Kézi műszerek, eszközök sterilizálására szolgáló berendezés.
Mennyiség: 3 db
Az eszköz felhasználási célja: Szájsebészeti motor, amely kompatibilis a jelenleg használt S-11 kézi darabokkal és
WS-56 E könyökdarabbal.
Mennyiség: 1 db
Nagyintenzitású mágnesterápiás készülék
Rövid meghatározás, az eszköz felhasználási célja: Mágnesterápiás kezelés, pl. mozgásszervi megbetegedések
regenerálásra szolgáló kezelésekre is alkalmazható berendezés.
Mennyiség: 1 db
A beszerzés során végrehajtandó feladatok:
1. Az eszközök leszállítása az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Újpesti
Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. szám alatti székhelyére
2. Eszközök üzembe helyezése
3. Eszközök használatának oktatása
4. Eszközökhöz tartozó dokumentációk átadása (számla, szállítólevél vagy átadás átvételi jegyzőkönyv,
üzembehelyezési jegyzőkönyv, műszaki leírás, használati utasítás/üzemeltetési kézikönyv, karbantartási útmutató,
jótállási jegy, oktatásról felvett jegyzőkönyv) stb.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
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: Padlósínes röntgen felvételi berendezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

36

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Újpesti Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eszköz felhasználási célja: Digitális röntgen berendezés padló sínes általános radiológiai felvételi feladatokra.
Mennyiség: 1 db
A beszerzés során végrehajtandó feladatok:
1. Az eszközök leszállítása az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Újpesti
Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. szám alatti székhelyére
2. Eszközök üzembe helyezése
3. Eszközök használatának oktatása
4. Eszközökhöz tartozó dokumentációk átadása (számla, szállítólevél vagy átadás átvételi jegyzőkönyv,
üzembehelyezési jegyzőkönyv, műszaki leírás, használati utasítás/üzemeltetési kézikönyv, karbantartási útmutató,
jótállási jegy, oktatásról felvett jegyzőkönyv) stb.
(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 II. Technikai paraméterek: 35
2 II.1. LED technológiás mezőfény (IGEN/NEM, előny a megléte) 4
3 II.2. Röntgencső függőleges tengely mentén történő elforgatása min. 300° 4
4 II.3. Asztal teherbíró képessége min. 300 kg 7
5 II.4. Pixel méret max. 150 µm 10
6 II.5. DQE @ 0lp/mm min. 65% 10
7 III. Teljeskörű szerviz és karbantartás (hónap, minimum 12 hónap) 5
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: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II. 2.6. pontokban a becsült értékre vonatkozóan technikai szám került meghatározásra. AK az eljárás
ezen szakaszában nem kívánja megadni a becsült értéket.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
II.2.1)
Elnevezés: Endoscopiás torony, Flexibilis cystoscope
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Újpesti Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eszköz felhasználási célja: Endoscopiás torony, Flexibilis cystoscope
Mennyiség: 1 db
(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 II. Technikai paraméterek: 24
2 II.1. A videoendoscopiás rendszer LED megvilágítás megléte (IGEN/NEM) 7
3 II.2. A videoendoscopiás rendszer vízhatlan elektromos csatlakozással rendelkezik, így vízzáró kupak
használata nélkül is elmosható (IGEN/NEM) 10
4 II.3. A videoendoscopiás rendszer esetében a vizsgálat közben az orvos által változtatható bevezető cső
merevsége (IGEN/NEM) 7
5 III. Teljeskörű szerviz és karbantartás: 10
6 III.1. A videoendoscopiás rendszer esetében az üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és
karbantartás (hónap, minimum 12 hónap) 5
7 III.2. A diagnosztikai flexibilis cystoscop esetében az üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és
karbantartás (hónap, minimum 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 66
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban technikai szám került feltüntetésre, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem
kívánja megadni a becsült értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Asztali autokl; Hőlégster; Szájsebészeti m.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Újpesti Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eszköz felhasználási célja: A készülék alkalmas csomagolatlan és egyszerűen csomagolt kéziműszerek
sterilezésére.
Mennyiség: 1 db
Az eszköz felhasználási célja: Kézi műszerek, eszközök sterilizálására szolgáló berendezés.
Mennyiség: 3 db
Az eszköz felhasználási célja: Szájsebészeti motor, amely kompatibilis a jelenleg használt S-11 kézi darabokkal és
WS-56 E könyökdarabbal.
Mennyiség: 1 db
A beszerzés során végrehajtandó feladatok:
1. Az eszközök leszállítása az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Újpesti
Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. szám alatti székhelyére
2. Eszközök üzembe helyezése
3. Eszközök használatának oktatása
4. Eszközökhöz tartozó dokumentációk átadása (számla, szállítólevél vagy átadás átvételi jegyzőkönyv,
üzembehelyezési jegyzőkönyv, műszaki leírás, használati utasítás/üzemeltetési kézikönyv, karbantartási útmutató,
jótállási jegy, oktatásról felvett jegyzőkönyv) stb.
(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 II. Technikai paraméterek: 24
2 II.1. Asztali autokláv kamra térfogat (liter, min. 22 liter) 8
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3 II.2. Asztali autokláv egyedileg beállítható programok (előny a megléte IGEN/NEM) 8
4 II.3. Hőlégsterilizátor készülék munkatér térfogata (liter, min. 22 liter) 8
5 III. Teljeskörű szerviz és karbantartás: 16
6 III.1. Az asztali autokláv esetében az üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás (hónap,
minimum 12 hónap) 5
7 III.2. A hőlégsterilizátor készülék esetében az üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás
(hónap, minimum 12 hónap) 5
8 III.3. A szájsebészeti motor esetében az üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás
(hónap, minimum 12 hónap) 6
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: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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.1.5. és a II.2.6. pontban technikai szám került feltüntetésre, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem
kívánja megadni a becsült értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Mágnesrezonanciás készülék
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Újpesti Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nagyintenzitású mágnesterápiás készülék
Rövid meghatározás, az eszköz felhasználási célja: Mágnesterápiás kezelés, pl. mozgásszervi megbetegedések
regenerálásra szolgáló kezelésekre is alkalmazható berendezés.
Mennyiség: 1 db
A beszerzés során végrehajtandó feladatok:
1. Az eszközök leszállítása az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Újpesti
Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. szám alatti székhelyére
2. Eszközök üzembe helyezése
3. Eszközök használatának oktatása
4. Eszközökhöz tartozó dokumentációk átadása (számla, szállítólevél vagy átadás átvételi jegyzőkönyv,
üzembehelyezési jegyzőkönyv, műszaki leírás, használati utasítás/üzemeltetési kézikönyv, karbantartási útmutató,
jótállási jegy, oktatásról felvett jegyzőkönyv) stb.
(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 II. Technikai paraméterek: 20
2 II.1. Testrész navigáció (előny a megléte, IGEN/NEM) 10
3 II.2. A modulációs periódus állítható az aktív időhöz képest: aktív idő osztva egész számmal (előny a
megléte, IGEN/NEM) 10
4 III. Teljeskörű szerviz és karbantartás: 5
5 III.1. Az üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás (hónap, minimum 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban technikai szám került feltüntetésre, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem
kívánja megadni a becsült értéket.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az EKR rendszerben elektronikus űrlapként átadott egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek
külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően az EEKD ajánlatba történő
benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fenn nem
állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., valamint 7. § előírásai szerint. Az EEKD kitöltésére
megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében
foglalt kitöltési útmutató. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.-ben, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.
alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt.
67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését, valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben
ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe
venni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az ajánlatkérő
által a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az előírt kizáró okok
fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. § szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös
ajánlattevő) esetében a 10. § szerint kell igazolni. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontjában foglalt
kizáró okok fenn nem állása igazolásaként 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 tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani, vagy ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény fenti
pontok szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti
igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági
szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró
okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja - az EEKD-ban megjelölte. Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és adatbázisok
valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak
megfelelően jogosult eljárni.
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Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban
történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/
EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés
odaítélésére vonatkozó tilalom.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
G.1.: Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés b)
pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves beszámolójának egyszerű
másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a ajánlattevő az alkalmassági
feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (orvosi
műszerek és berendezések) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 4.000.000 HUF-ot (321/2015. (X.
30.) Korm. Rendelet 19.§ (2) bekezdés). Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal
(beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség
előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű
nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk
megadását, azaz a gazdasági szereplő „szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a
IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie”. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés
ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4), illetve az (5)(7) bekezdése szerinti bírálat körében.
Gazdasági és pénzügyi szempontból - valamennyi rész esetében - alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
G.1.: saját vagy jogelődjének adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az
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ajánlattevő 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) bek. szerint 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 Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az összes rész tekintetében:
M.1.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 65. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait (orvosi műszerek és berendezések) ismertetnie
kell. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az összes rész tekintetében:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α
pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány
IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását, azaz a gazdasági szereplő „szorítkozhat
a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie”.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben
az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4), illetve az (5)-(7) bekezdése szerinti bírálat körében.
Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.1.:
A) az első (1) rész esetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább egy
(1) darab digitális padló sínes röntgen felvételező berendezés szállítására vonatkozó referenciával.;
B) a második (2) rész esetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább
egy (1) darab gasztroenterologiás diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges videoendoscopiás
rendszer és/vagy diagnosztikai flexibilis cystoscop szállítására vonatkozó referenciával;
C) a harmadik (3) rész esetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább
egy (1) darab asztali autokláv és/vagy hőlégsterilizátor készülék szállítására vonatkozó referenciával;
D) a negyedik (4) rész esetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább
egy (1) darab nagyintenzitású mágnesterápiás készülék szállítására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő 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) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
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- 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 Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
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 Vételár teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdése szerint történik. Vevő a Vételár összegét, a teljesítési igazolása
után az Eladó által (a teljesítési igazolások kézhezvételét követő 8 napon belül) kiállított számla ellenében
banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Előleg nem fizethető. Az
ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A Vevő fizetési késedelme esetén a fizetendő
késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szabályai az irányadók.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: A Szerződésben meghatározott teljesítési határidő Eladónak felróható késedelmes teljesítése
esetére az Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevőnek a Szerződés szerinti nettó Vételár, mint kötbéralap
0,5%-ának megfelelő mértékben a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó befejezési
határidő és a tényleges befejezési időpont között. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 30 nap
– ezt követően a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Késedelmi kötbér maximuma: a
Szerződés szerinti nettó Vételár 15%-a. Vevő a kötbért meghaladó kára érvényesítésére jogosult.
Hibás teljesítési kötbér: A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt Megrendelő által írásban dokumentált és
rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni
a Megrendelőnek, amelynek mértéke a Szerződés szerinti nettó Vállalkozói díj, mint vetítési alapnak a 0,2%-a, a
késedelem minden naptári napja után. A 9.1. pont és jelen pont szerinti késedelmi kötbérek legmagasabb összege
az itt írt vetítési alap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladónak felróható lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása
és az Eladó felróható magatartása miatt a Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén
az Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 25 %, alapja a Szerződés
szerinti nettó Vételár.
Amennyiben Eladó a megkötött Szerződés teljesítését annak rendelkezései szerint határidőben bármely okból
nem kezdi meg és/vagy a Szerződéstől eláll, vagy (illetve) azt felmondja úgy ez esetben Vevő felé meghiúsulási
kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.
Amennyiben Vevő Eladóval szemben több jogcímen érvényesít valamely jelen Szerződésből fakadó
mellékkötelezettséget, az ilyen módon kiszabható kötbér maximális mértéke a Szerződés szerinti nettó Vételár
30%-a.
Felek rögzítik, hogy a Termékek leszállításának teljesítési véghatárideje, a Szerződéskötéstől számított 90 nap.
A teljesítésbe a Termékek leszállítása, a beüzemelés, oktatás és minden a rendeltetésszerű használatba adáshoz
szükséges tevékenység beletartozik.
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
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: 2022/12/19 (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: 2022/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.
§-a irányadó.
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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:
1. Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell valamennyi rész esetében a "Szakmai és kereskedelmi ajánlat"
dokumentumot. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti dokumentumot szakmai ajánlatnak tekinti, amely csak a
Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján hiánypótolható.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2), (5), és (6) bek. a)-b) pontja, a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 67. § (4) bek.
szerinti, a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai esetén a nemleges nyilatkozatokat is. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §
(8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
3. Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban,
az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta, vagy ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Eljáró FAKSZ: dr. László Viktor lajstromszám: 00044.
5) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU
2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján
AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
6) Tájékoztatást adunk, hogy AK a G1, M1 alkalmassági követelményeket minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők
bevonása esetén.
8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
9) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. §
(2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban
benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti dokumentum
kivételével - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.
10) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban.
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11) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-100 pont. Az 1. részszempont esetén AK az ajánlatokat a fordított arányosítással
módszerével értékeli [Közbeszerzési
Hatóság útmutató 1. sz. melléklet A.1. pont aa) alpont – KÉ 60. szám; 2020. március 25.]; a 2. szakmai
részszempontok esetében pontozás a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek alapján; a 3.
részszempont esetén AK az ajánlatokat az egyenes arányosítás módszerével értékeli [Közbeszerzési
Hatóság útmutató 1. sz. melléklet A.1. pont ab) alpont – KÉ 60. szám; 2020. március 25.]. Részletesen
terjedelmi okok miatt a dokumentációban!
12) Az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz vagy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló
rendelet alapján szükséges - CE megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles igazolni - 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet - .
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. § (3) bek.
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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Budapesti Rendőr-főkapitányság (23806/2022)
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: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720388251
Postai cím: Teve Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Béláné
Telefon: +36 14435305
E-mail: SzaboBne@budapest.police.hu
Fax: +36 14435305
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brfk.police.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/EKR001630352022/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/EKR001630352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BRFK kezelésében lévő gépjárművek javítása
Hivatkozási szám: EKR001630352022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50110000-9
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BRFK kezelésében lévő, jelenleg 187 darab szolgálati gépjármű karbantartása és javítása vállalkozási
keretszerződés keretében, 4 részben.
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: vegyes személygépjárművek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő telephelye, a gépjárművek átadás-átvétele Budapest
közigazgatási területén belül történik ajánlatkérő telephelyén vagy nyertes ajánlattevő által működtetett
átadás-átvételi ponton.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg 31 darab vegyes gyártmányú szolgálati gépjármű karbantartása és
javítása keretszerződés keretében. A gépjárművek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, valamint
a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatásának elvégzése, Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján. A
gépjárművek szolgálati gépjárművek, így a megkülönböztető jelzés jelenlegi vagy utólagos felszerelésével
számolni kell.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie
kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel,
továbbá ezen felül az adott gyártmányok tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint számítandók.
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Ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV.12.) KöHÉM rendelet VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő alkatrészeket, karosszéria
elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 11 811 024 Ft, melynek 50%-ig ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
vállal.
A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű
gépjárművek javítása és a javítással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére kerül sor.
A feladatok és az elvárt igények, követelmények pontos meghatározását 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. Többlet jótállás a gépjárműjavítás tekintetében 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb
a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett.
A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőző legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a
keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A 2. értékelési szempont teljes elnevezése: 2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott mértéken felüli többlet jótállás a
gépjárműjavítás tekintetében (0-12 hónap)
2.) Az. 1. értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás és autóvillamossági szerelés óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező óradíj (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.3 alszempont és a 2. szempont esetében a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti határértéket határoz
meg az alábbiak szerint:
1.3 alszempont - maximális pontszámhoz tartozó kedvezmény mértéke: 40%, érvénytelenség határértéke: 0%
2. szempont - maximális pontszámhoz tartozó többlet jótállás értéke: 12 hónap, érvénytelenség határértéke: 0
hónap
4.) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetében 0-10 pont szám között pontoz.
5.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és
a 2. értékelési szempont esetében arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes
leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6.) a közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlát miatt nem fért ki): A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg
31 darab szolgálati gépjármű karbantartása és javítása keretszerződés keretében
7.) A szolgáltatás megkezdésének legkorábbi időpontja: 2023. 02. 01., a II.2.7) pontban szereplő időszak ettől a
naptól (vagy amennyiben a szerződés aláírása később történik, úgy az aláírás napjától) értendő.
II.2.1)
Elnevezés: haszongépjárművek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő telephelye, a gépjárművek átadás-átvétele Budapest
közigazgatási területén belül történik ajánlatkérő telephelyén vagy nyertes ajánlattevő által működtetett
átadás-átvételi ponton.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg 77 darab vegyes gyártmányú szolgálati haszongépjármű karbantartása
és javítása keretszerződés keretében. A gépjárművek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása,
valamint a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatásának elvégzése, Ajánlatkérő egyedi megrendelései
alapján. A gépjárművek szolgálati gépjárművek, így a megkülönböztető jelzés jelenlegi vagy utólagos
felszerelésével számolni kell.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie
kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel,
továbbá ezen felül az adott gyártmányok tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint számítandók.
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Ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV.12.) KöHÉM rendelet VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő alkatrészeket, karosszéria
elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 45 669 291 Ft, melynek 50%-ig ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
vállal.
A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű
gépjárművek javítása és a javítással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére kerül sor.
A feladatok és az elvárt igények, követelmények pontos meghatározását 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. Többlet jótállás a gépjárműjavítás tekintetében 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb
a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett.
A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőző legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a
keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A 2. értékelési szempont teljes elnevezése: 2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott mértéken felüli többlet jótállás a
gépjárműjavítás tekintetében (0-12 hónap)
2.) Az. 1. értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás és autóvillamossági szerelés óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező óradíj (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.3 alszempont és a 2. szempont esetében a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti határértéket határoz
meg az alábbiak szerint:
1.3 alszempont - maximális pontszámhoz tartozó kedvezmény mértéke: 40%, érvénytelenség határértéke: 0%
2. szempont - maximális pontszámhoz tartozó többlet jótállás értéke: 12 hónap, érvénytelenség határértéke: 0
hónap
4.) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetében 0-10 pont szám között pontoz.
5.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és
a 2. értékelési szempont esetében arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes
leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6.) a közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlát miatt nem fért ki): A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg
77 darab szolgálati haszongépjármű karbantartása és javítása keretszerződés keretében
7.) A szolgáltatás megkezdésének legkorábbi időpontja: 2023.02.01., a II.2.7) pontban szereplő időszak ettől a
naptól (vagy amennyiben a szerződés aláírása később történik, úgy az aláírás napjától) értendő.
II.2.1)
Elnevezés: Suzuki gyártmányú személygépjárművek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő telephelye, a gépjárművek átadás-átvétele Budapest
közigazgatási területén belül történik ajánlatkérő telephelyén vagy nyertes ajánlattevő által működtetett
átadás-átvételi ponton.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg 39 darab Suzuki gyártmányú szolgálati gépjármű karbantartása és
javítása keretszerződés keretében. A gépjárművek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, valamint
a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatásának elvégzése, Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján. A
gépjárművek szolgálati gépjárművek, így a megkülönböztető jelzés jelenlegi vagy utólagos felszerelésével
számolni kell.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie
kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel,
továbbá ezen felül az adott gyártmány (Suzuki) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint számítandók.
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Ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV.12.) KöHÉM rendelet VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő alkatrészeket, karosszéria
elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 12 992 126 Ft, melynek 50%-ig ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
vállal.
A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű
gépjárművek javítása és a javítással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére kerül sor.
A feladatok és az elvárt igények, követelmények pontos meghatározását 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. Többlet jótállás a gépjárműjavítás tekintetében 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb
a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett.
A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőző legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a
keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

57

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A 2. értékelési szempont teljes elnevezése: 2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott mértéken felüli többlet jótállás a
gépjárműjavítás tekintetében (0-12 hónap)
2.) Az. 1. értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás és autóvillamossági szerelés óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező óradíj (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.3 alszempont és a 2. szempont esetében a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti határértéket határoz
meg az alábbiak szerint:
1.3 alszempont - maximális pontszámhoz tartozó kedvezmény mértéke: 40%, érvénytelenség határértéke: 0%
2. szempont - maximális pontszámhoz tartozó többlet jótállás értéke: 12 hónap, érvénytelenség határértéke: 0
hónap
4.) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetében 0-10 pont szám között pontoz.
5.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és
a 2. értékelési szempont esetében arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes
leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6.) a közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlát miatt nem fért ki): A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg
39 darab Suzuki gyártmányú szolgálati gépjármű karbantartása és javítása keretszerződés keretében
II.2.1)
Elnevezés: Opel gyártmányú személygépjárművek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő telephelye, a gépjárművek átadás-átvétele Budapest
közigazgatási területén belül történik ajánlatkérő telephelyén vagy nyertes ajánlattevő által működtetett
átadás-átvételi ponton.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg 40 darab Opel gyártmányú szolgálati gépjármű karbantartása és
javítása keretszerződés keretében. A gépjárművek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, valamint
a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatásának elvégzése, Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján. A
gépjárművek szolgálati gépjárművek, így a megkülönböztető jelzés jelenlegi vagy utólagos felszerelésével
számolni kell.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie
kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel,
továbbá ezen felül az adott gyártmány (Opel) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
Műszaki vizsgáztatás esetén a díjak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos
egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint számítandók.
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV.12.) KöHÉM rendelet VIII-X. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő alkatrészeket, karosszéria
elemeket, felszereléseket és anyagokat használhatja fel.
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Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért
semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek
beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás
azonban nem köti.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 12 992 126 Ft, melynek 50%-ig ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
vállal.
A vállalkozási keretszerződés hatálya alatt kizárólag a felmerülő konkrét igénynek megfelelő mennyiségű
gépjárművek javítása és a javítással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére kerül sor.
A feladatok és az elvárt igények, követelmények pontos meghatározását 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. Többlet jótállás a gépjárműjavítás tekintetében 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki
a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb
a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett.
A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőző legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a
keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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1.) A 2. értékelési szempont teljes elnevezése: 2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott mértéken felüli többlet jótállás a
gépjárműjavítás tekintetében (0-12 hónap)
2.) Az. 1. értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás és autóvillamossági szerelés óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező óradíj (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.3 alszempont és a 2. szempont esetében a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti határértéket határoz
meg az alábbiak szerint:
1.3 alszempont - maximális pontszámhoz tartozó kedvezmény mértéke: 40%, érvénytelenség határértéke: 0%
2. szempont - maximális pontszámhoz tartozó többlet jótállás értéke: 12 hónap, érvénytelenség határértéke: 0
hónap
4.) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetében 0-10 pont szám között pontoz.
5.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és
a 2. értékelési szempont esetében arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes
leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6.) a közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlát miatt nem fért ki): A BRFK vagyonkezelésében lévő, jelenleg
40 darab Opel gyártmányú szolgálati gépjármű karbantartása és javítása keretszerződés keretében
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő 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 foglalt kizáró okok valamelyike
fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bekezdésének
megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(továbbiakban: EEKD) Kr. 4.-6. §-aiban foglaltaknak megfelelő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az
ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint az EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, mely
dokumentumot a kapacitást biztosító szervezet nevében is az ajánlattevő nyújt be.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében az ajánlatban csatolandó az EEKD,
mely dokumentumot a közös ajánlattevők nevében is az erre meghatalmazott ajánlattevő nyújt be.
A Kbt. 57. § (1) bek. b) pontja alapján az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető
elektronikus űrlapon kell kitölteni.
Ajánlattevőnek az ajánlatban - elektronikus űrlapon - nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy
a Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek.). A kizáró okokra vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
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AK. felhívja a figyelmet a Kr. 7. §-ban foglaltakra.
Kizáró okok igazolása:
Az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek),
adott esetben további ajánlattevőknek, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt,
az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a Kr. 8. §, 10. §, 12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok
benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok. Ajánlattevőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal történő
benyújtására is.
AK felhívja a fegyelmet a Kr. 1.§ (8) bekezdésre, valamint a 14. és 16. §-ban foglaltakra.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kpcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdés előírására.
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 (közös ajánlattevőnek),
továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
előzetesen az ajánlatban benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen
nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt.
67. § (1)-(2) bekezdés)
Az értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek),
adott esetben további ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről
szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére
(Ajánlattvőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal együtt történő benyújtására is):
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, legjelentősebb
szolgálttásainak ismertetése.
A Kr. 22.§ (1) a) pontja szerinti igazolás, illetve a Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat, a Kr. 22.§ (2)
bekezdése alapján tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél neve és címe,
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
— a korábbi teljesítések tárgya, és mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható
legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe.
A referenciát/referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem
magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő - az ajánlattevő/
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a
minőségbiztosítási tanúsítvány másolatának csatolása vagy az ebben a tárgyban tett intézkedések
bemutatása.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább
1. rész esetében 11 db személygépjármű karbantartásáról és/vagy javításáról szóló, legalább egy éves
időtartamú,
2. rész esetében 28 db haszongépjármű karbantartásáról és/vagy javításáról szóló, legalább egy éves
időtartamú,
3. rész esetében 14 db, Suzuki gyártmányú személygépjármű karbantartásáról és/vagy javításáról szóló,
legalább egy éves időtartamú,
4. rész esetében 14 db Opel gyártmányú személygépjármű karbantartásáról és/vagy javításáról szóló,
legalább egy éves időtartamú
szerződésszerűen teljesített referenciával.
A megadott mennyiség tetszőleges számú szerződéssel igazolható.
M/2. Minden rész esetében:
Alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik gépjármű javításra és/vagy karbantartásra és/vagy
kárjavításra vonatkozó, ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Az egyenétékűség igazolása ajánlatkérő feladata.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a gépjárműfenntartó
tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetések magyar forintban történnek
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
Vállalkozási keretszerződés tartalmazza.
Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a
megrendelés 1%-a, de min. 10.000 Ft, a kifogástalan minőségben történő teljesítés napjáig.
Amennyiben AT neki felróható minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, AK ugyanolyan értékű kötbért
követelhet, mint a szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén, arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a
kifogástalan minőségben történő teljesítéséig tart.
Meghiúsulási kötbér: alapja a keretösszegből fennmaradó nettó érték. Mértéke a kötbéralap 20%-a.
AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/21 (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: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §- nak
megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025. I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban és az
EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel
(GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell
benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott
a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §a szerint regisztráció szükséges. 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 vonatkoznak. Az EKR
használatával kapcsolatos útmutatók:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/
címeken.
2.) Hivatkozás kapcsolódó előzetes piaci konzultációra: EKR001199262022
3.) Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját
az ajánlati dokumentáció tartalmazza):
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével),
— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap kitöltésével),
— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumok (EEKD) (EKR űrlap kitöltésével),
— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKDban tett nyilatkozat is) – (EKR űrlap kitöltésével),
— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat (EKR űrlap kitöltésével),
— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett
nyilatkozat is) – (EKR űrlap kitöltésével) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratokat is.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti okirat elkészítése tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §
(12) bekezdésben foglaltakra,
— nyilatkozatot a teljesítéssel kapcsolatos feltételekről,
— nyilatkozatot közös ajánlattételről (adott esetben),
— közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást (adott esetben),
— az ajánlatban ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet nevében
bármely dokumentumot aláíró(k) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az aláíró személy
aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, (amennyibe az aláíró meghatalmazott,
úgy a meghatalmazást adó, cégjegyzésre jogosult személy fenti dokumentumát - amennyiben az érintett
gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldány és/vagy aláírás minta nem kötelező, úgy bármely
dokumentumot, mely az aláírás képet tartalmazza)
— meghatalmazást (adott esetben),
— nyilatkozatot fordításról (adott esetben),
— adott esetben nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap kitöltésével), és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek.
szerinti indokolást,
— nyilatkozat a 833/2014/EU rendelet 5k. cikk alapján (321/2015. (X.30.) Kormány. rendelet 1.§ (9)
bekezdés).
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy 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.
5.) Ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja GSZ-ek figyelmét, hogy a feltüntetett 1 hónap alatt
30 napot ért.
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6.) Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni
szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven
csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő részére gazdálkodó
szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
8.) Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket
határozott meg a III.1.3. M/1 és M/2 alkalmassági feltételek körében.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
10.) Ajánlatkérő a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11.) Ajánlatkérő a jelent felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul
közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
12.) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
13.) Az ajánlattétellel kapcsolatos felmerült minden költség Ajánlattevőt terheli.
14.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15.) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább
az 1. rész esetében 2 500 000 Ft/kár és 4 000 000 Ft/év összegű
a 2. rész esetében 2 500 000 Ft/kár és 15 000 000 Ft/év összegű
a 3. és 4. rész esetében 2 500 000 Ft/kár és 5 000 000 Ft/év összegű
felelősségbiztosítással, valamint az összes, a teljesítésbe bevonni kívánt telephely tekinetében telephely
biztosítással, melyet a teljesítés teljes időszaka alatt fenn kell tartania. Több rész elnyerése esetén a
biztosítási összegek részenként külön-külön értendőek (egy kötvénnyel történő igazolás esetén az
összegek összeadódnak). A szerződéskötés előtti bemutatás elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
16.) Az Ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább egy érvényes szerződéssel
és / vagy kapcsolattal valamely biztosító társasággal, amiben a káreseménnyel kapcsolatos javítások
óradíjai (például Audatex, Audata adatbázis alapján) rögzítésre kerültek.
17.) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon az alábbiakról:
- kapcsolattartás;
- összeférhetetlenség;
- teljesítés alatti alvállalkozói bevonásról;
- teljesítési körülményekről;
- átláthatóságról;
- átvételi helyről és javítóműhelyről;
- felelősségbiztosításról;
- biztosítói kapcsolatról;
- AUDATEX (vagy egyenértékű) rendszer alkalmazásáról;
- személyi és technikai feltételekről;
- felhasznált alkatrészekről;
- szolgáltatás megfelelőségéről;
- javítás ideje alatti futásteljesítményről.
Ajánlatkérő a nyilatkozathoz iratmintát biztosít a közbeszerzési dokumentumok között.
18.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Lak Vilmos (00334)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ 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:
2022/11/18 (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 (24919/2022)
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/EKR001486232022/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/EKR001486232022/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-1176 Gasztroent.eszk.b.,endoszkópos eszk.üzem.
Hivatkozási szám: EKR001486232022
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-1176 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika részére gasztroenterológiai
beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével; endoszkópos
eszközök teljes körű üzemeltetési szolgáltatása karbantartással - 15 részben
1. rész: Papillotom 1
2. rész: Papillotom 2
3. rész: Vezetődrót
4. rész: Műanyag stentek
5. rész: Kőeltávolítás eszközei
6. rész: Vérzéscsillapítás eszközei 1
7. rész: Vérzéscsillapítás eszközei 2
8. rész: Polypectomia eszközei
9. rész: Mintavétel eszközei
10. rész: Tágítás eszközei
11. rész: Fémstentek
12. rész: EUS tű
13. rész: OTSC klip
14. rész: Kiegészítő eszközök
15. rész: Endoszkópos eszközök teljes körű üzemeltetési szolgáltatása karbantartással
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: Papillotom 1
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 950 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Papillotom 2
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 210 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Vezetődrót
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 560 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Műanyag stentek
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 365 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Kőeltávolítás eszközei
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 199 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Vérzéscsillapítás eszközei 1
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 2 000 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Vérzéscsillapítás eszközei 2
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 850 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Polypectomia eszközei
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 840 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Mintavétel eszközei
Rész száma: 9
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 2 070 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

83

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Tágítás eszközei
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 71 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Fémstentek
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 90 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: EUS tű
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 5 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: OTSC klip
Rész száma: 13
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 15 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Kiegészítő eszközök
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 Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya gasztroenterológiai beavatkozásokhoz használt eszközök, tartozékok
beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai
Klinika részére - összesen 379 db/12 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
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 12 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 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: 12 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 12
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő 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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
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A keretszerződés a megkötésétől számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás II.2.4.
pontjában foglalt alapmennyiség 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: Endoszkópos eszk. üzemeltetése
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33140000-3

További tárgyak:
33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KK Gasztroent. Klin. Nagyerdei Campus (4032 Db., Nagyerdei
krt.98., 4032 Db., Móricz Zs. krt.22.);
DE KK Gasztroent. Klin. Kenézy Gyula Campus Belgyógy. Klin., D ép. (4031 Db., Bartók B. út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbérleti és karbantartási szerződés, amelynek tárgya endoszkópos eszközök teljes körű üzemeltetési
szolgáltatása karbantartással a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika részére - összesen
64 db.
1. Endoszkópos torony
Mennyiség: 10 db
Alegységek:
- Monitor
- Videóprocesszor
- Fényforrás
- Endoszkóphoz csatlakoztatható öblítő készülék
- Készüléktartó állvány
2. Nagyfrekvenciás vágó
Mennyiség: 6 db
3. CO2-inszufflátor
Mennyiség: 3 db
4. Gasztroszkóp
Mennyiség: 11 db normál, 3 db terápiás
5. Kolonoszkóp
Mennyiség: 13 db normál, 2 db hosszított változat
6. Duodenoszkóp
Mennyiség: 4 db
7. Endoszkópmosó berendezés
Mennyiség: 12 db kamra
- Egy- vagy kétkamrás (összesen 12 db kamra)
- Ajánlatkérőnek az üzemeltetési szolgáltatás biztonságos ellátásához 12 db kamrára van szüksége.
- Ajánlatkérő az endoszkópmosó berendezés vonatkozásában + 50 % mennyiségi opciót határoz meg, mely alatt 6
db eszközt (kamrát) ért.
Csak gyári új, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
Az üzemeltetési szolgáltatás leteltét követően legyen lehetőség az eszközök megvásárlására.
A Bérbeadónak a szerződés teljes időtartama alatt saját költségén viselnie kell az endoszkópos eszközök gyártói
előírásának megfelelő működésének minden feltételét függetlenül attól, hogy a meghibásodás, elhasználódás,
sérülés minek következtében következett be. Kivételt képeznek ez alól a bűncselekmények által okozott károk.
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A javítás teljes idejére csereeszközt kell biztosítani 2 munkanapot meghaladó üzemképtelenség esetén.
Az eszközöknek a szerződés teljes időtartama alatt (az utolsó munkanapon is) az ártáblázatban meghatározott
mennyiségben, rendelkezésre kell állniuk.
A bérleti szerződés időtartama alatt előfordul, hogy az elhasználódás következtében a Bérbeadónak már nem
rentábilis a javítás, ekkor a Bérlő tudtával és engedélyével a Bérbeadó saját költségén a berendezést egy, az
eredeti paramétereket – vagy annál jobbat – biztosító új eszközre cserélheti.
Az eszközök karbantartását külön térítés nélkül, a bérbeadásra megállapított díj fejében kell végezni az
alkatrészcserékkel és a kopó-fogyó alkatrészek pótlásával együtt.
Az endoszkóp mosó/fertőtlenítő automata használatához előtisztító/fertőtlenítőszerek és szűrők, továbbá egyéb
segédanyagok biztosítása (a bérleti díj tartalmazza).
Az eszközök elhasználódását, javítási, karbantartási igényét a fenti havi átlagos vizsgálati számhoz kell igazítani.
Az orvostechnikai eszközök előírt felülvizsgálatát a szerződés fennállása alatt Bérbeadó végzi, illetve végezteti
külön díj igény nélkül (a bérleti díj tartalmazza).
Szükséges fogyóeszközök (tartozékok) teljes körű biztosítása, a vizsgálatokhoz szükséges mennyiségeknek
megfelelően (a bérleti díj tartalmazza).
Bérbeadónak összességében biztosítania kell az évi 95 %-os rendelkezésre állást.
További részletek: az eszközbérleti és karbantartási szerződés alapján bérelni kívánt eszközök minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Bérbeadó az eszközt a szerződés aláírását követően – Felek előzetes egyeztetése alapján meghatározott napon,
de legfeljebb a szerződés aláírását követő 12 héten belül – telepítve, beüzemelve, a használat betanítása mellett
adja bérbe a Bérlőnek.
A szerződés tárgyát képezi az eszköz és kiegészítő részeinek (tartozékainak) szállítása, üzembe helyezése,
rendeltetésszerű használatának biztosítása, valamint a rendelkezésre állási idő alatti javítása és karbantartása.
Bérbeadó a bérleti szerződés fennállása alatt szavatolja az eszköz üzemszerű működésre alkalmas állapotát.
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 60 hónapos időtartamának lejártától számított további
maximum 12 hónappal meghosszabbítani az eredeti szerződéses feltételek mellett, figyelemmel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek
szerint kell a bérleti tevékenységet ellátnia.
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

94

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: 60 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 60
hónapos időtartamának lejártától számított további maximum 12 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az endoszkópmosó berendezés vonatkozásában + 50 % mennyiségi
opciót határoz meg, mely alatt 6 db eszközt (kamrát) ért.
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, korábban használatban nem volt termék ajánlható meg.
A szerződés az eszközök üzembe helyezésétől számított 60 hónapos határozott időre jön létre.
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy
alkalommal a szerződés időtartamát a szerződés 60 hónapos időtartamának lejártától számított további maximum
12 hónappal meghosszabbítani az eredeti szerződéses feltételek mellett, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontjára.
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:
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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. §-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 (1-14. rész esetén: gasztroenterológiai fogyóanyag szállítása, 15. rész esetén:
gasztroenterológiai endoszkópos eszköz szállítása és/vagy bérlete) szerinti szállításainak ismertetését,
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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 450 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 2. rész esetén legalább 100 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 3. rész esetén legalább 250 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 4. rész esetén legalább 150 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- az 5. rész esetén legalább 90 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 6. rész esetén legalább 950 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 7. rész esetén legalább 400 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 8. rész esetén legalább 400 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 9. rész esetén legalább 1 000 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 10. rész esetén legalább 35 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 11. rész esetén legalább 40 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 12. rész esetén legalább 2 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 13. rész esetén legalább 7 db gasztroenterológiai fogyóanyag,
- a 14. rész esetén legalább 180 db gasztroenterológiai fogyóanyag szállítására,
- a 15. rész esetén legalább 30 db gasztroenterológiai endoszkópos eszköz szállítására és/vagy minimum
12 hónapos időtartamra szóló bérletére 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
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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 1-14. rész esetén lejelentésenként havonta utólag, 15. rész esetén
havonta, utólag.
Ajánlattevő a teljesítési igazolás alapján utólag jogosult számlát kiállítani.
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását 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.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Ajánlattevő az 1-14. részek vonatkozásában az árura az átadástól számított 12 hónapra jótállást vállal.
A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Kötbérek 1-14. rész esetén:
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó ellenértéke. A
késedelmi kötbér
lejelentésenként legfeljebb 15 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Hibás telj. kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett áru nettó ellenértéke, mértéke 15%. A hibás teljesítési kötbér
maximális összege az érintett közbeszerzési rész értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett áru nettó vételára, mértéke 15 %, a teljes keretszerződés
meghiúsulása esetén: az érintett közbeszerzési rész keretmennyisége ellenértékének 20 %-a.
Kötbérek 15. rész esetén:
Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a jelen szerződésben meghatározott teljes bérleti díjra
(a szerződés ellenértékére) vetítve napi 0,1 %, legfeljebb azonban 20 %.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bérleti díj 20 %-a, amennyiben a lehetetlenülés a
Bérbeadónak felróható.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/21 (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: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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
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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. §).
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 cikkszáma”, „Megajánlott termék megnevezése”, „Megajánlott termék műszaki
specifikációja”, „Megajánlott termék gyártója” 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

100

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. Ha Ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek gyártóit,
valamint nyilatkozni, hogy rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében forgalmazási jogosultsággal.
21. 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.
22. 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.
23. Jelen eljáráshoz kapcsolódó nyilvános előzetes piaci konzultáció EKR azonosítója: EKR001652642022.
24. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Baranyiné Dr. Szabó Dorottya,
lajstromszám 01434.
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
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (24873/2022)
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: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728331209
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tibor
Telefon: +36 52563210
E-mail: toth.tibor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.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/EKR001763812022/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/EKR001763812022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzése 2022.
Hivatkozási szám: EKR001763812022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia beszerzése Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatának az Ajánlati dokumentációban felsorolt intézményei és gazdasági társaságai számára.
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: Intézmények, gazdasági társaságok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúböszörmény, Pród, Hajdúvid és Bodaszőlő [az Ajánlati
dokumentációban pontosan meghatározott címeken (POD-okon)].
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia beszerzése 2023.01.01. (00:00 CET) –
2023.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan:
- a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló,
- profilos és idősoros (távmért) elszámolási alapú felhasználási helyek,
- menetrend adási kötelezettség nélküli,
- a teljes mennyiség átvételi kötelezettség nélkül,
- teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
Villamos energia beszerzése: mindösszesen 1.211.625. KWh/év, a szankciómentes tolerancia sáv 30 %. (A
tolerancia sáv oka, hogy a szerződéses időszakban a fogyasztási helyek köre változhat, továbbá minden
fogyasztási hely törekszik a korábbi fogyasztásának csökkentésére, melynek következtében nem lehetséges előre
pontosan meghatározni a jövőbeni fogyasztás várható mennyiségét.)
Ajánlatkérő a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést, hanem rögzíti, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás
a várható fogyasztáshoz képest mindkét irányban a 30 %-os sávon belül marad, akkor nyertes ajánlattevő nem
érvényesít ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat.
A megajánlott villamosenergia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011
vagy azokkal egyenértékű szabványok előírásainak.
A részletes (POD) fogyasztást a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban szereplő várható fogyasztás csak
tájékoztató adat, ahhoz átvételi kötelezettség nem társul a toleranciasáv előírása miatt.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát
további 12 hónappal meghosszabbítani, melyről legkésőbb 2023. szeptember 30-ig írásban tájékoztatja a
nyertes ajánlattevőt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy az említett pontban szereplő „ár” értékelési szempont a
nettó ajánlati egységárat (Ft/kWh) jelenti, melynek tartalmaznia kell:
- villamosenergia díját,
- a kiegyenlítő energia költségét,
- határkeresztezési díjakat,
- mérlegkör tagsági díjat.
A fenti egységár viszont ne tartalmazza:
- a rendszerhasználati díjakat,
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
- jövedéki adót,
- ÁFÁ-t,
- vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és
költségeket, valamint
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- a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energia forrásból és hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól
a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamosenergia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának
költségét.
Ajánlatkérő a II.2.5. és a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása
miatt a szerződés kezdőidőpontja nem tartható, a szerződés teljesítése a szerződés hatályba lépését követő első
munkanapon 00:00 órakor (CET) kezdődik.
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítás
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúböszörmény (fogyasztási hely: 4220 Hajdúböszörmény,
Ady Endre tér 8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia beszerzése közvilágítás céljából
2023.01.01. (00:00 CET) – 2023.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan:
- a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló,
- menetrend adási kötelezettség nélküli,
- a teljes mennyiség átvételi kötelezettség nélkül,
- teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
Villamos energia beszerzése: mindösszesen 572.027. KWh/év, a szankciómentes tolerancia sáv 30 %. (A tolerancia
sáv oka, hogy a szerződéses időszakban a fogyasztási helyek köre változhat, továbbá minden fogyasztási hely
törekszik a korábbi fogyasztásának csökkentésére, melynek következtében nem lehetséges előre pontosan
meghatározni a jövőbeni fogyasztás várható mennyiségét.)
Ajánlatkérő a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést, hanem rögzíti, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás
a várható fogyasztáshoz képest mindkét irányban a 30 %-os sávon belül marad, akkor nyertes ajánlattevő nem
érvényesít ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat. A fent közölt várható fogyasztás csak tájékoztató
adat, ahhoz átvételi kötelezettség nem társul a toleranciasáv előírása nyomán.
A megajánlott villamosenergia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011
vagy azokkal egyenértékű szabványok előírásainak.
(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: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát
további 12 hónappal meghosszabbítani, melyről legkésőbb 2023. szeptember 30-ig írásban tájékoztatja a
nyertes ajánlattevőt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy az említett pontban szereplő „ár” értékelési szempont a
nettó ajánlati egységárat (Ft/kWh) jelenti, melynek tartalmaznia kell:
- villamosenergia díját,
- a kiegyenlítő energia költségét,
- határkeresztezési díjakat,
- mérlegkör tagsági díjat.
A fenti egységár viszont ne tartalmazza:
- a rendszerhasználati díjakat,
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
- jövedéki adót,
- ÁFÁ-t,
- vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és
költségeket, valamint
- a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energia forrásból és hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól
a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamosenergia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának
költségét.
Ajánlatkérő a II.2.5. és a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása
miatt a szerződés kezdőidőpontja nem tartható, a szerződés teljesítése a szerződés hatályba lépését követő első
munkanapon 00:00 órakor (CET) kezdődik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
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Igazolási mód:
Mindkét rész tekintetében
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD)
benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó
EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles igazolni,
továbbá alkalmazandó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi
tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges
csatolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés
alapján jár el.
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján
nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt meghatározni egyik rész tekintetében sem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján nem kíván
gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt meghatározni egyik rész tekintetében sem.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a
műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell
az ajánlatkérő tudomására hozni mindkét rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben teljesített villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciáinak
ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A referenciának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
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– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és mennyiségének (értékesített villamosenergia mennyisége kWh-ban)
ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő az ajánlat részeként köteles előzetes igazolásként
a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt
nyilatkozatát benyújtani. E körben irányadó továbbá a Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 3. §-a is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a)
bekezdése is.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltétel igazolására
benyújtandó dokumentum(ok)nak olyan részletesnek kell lennie/lenniük, hogy abból/azokból az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen
&#61485; az 1. rész tekintetében legalább 900.000. kWh villamos energia,
&#61485; a 2. rész tekintetében legalább 400.000. kWh villamos energia
értékesítésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt
referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás
közvetlen feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A referenciafeltétel teljesíthető egy, illetve több referencia által is. Ugyanaz a referencia mindkét rész tekintetében
felhasználható, bemutatható.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (5) bekezdésére tekintettel havonta
nyújthat be számlát. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-
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(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidővel banki átutalás keretében történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A számlázás egyéb szabályait az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza, beleértve
a teljesításigazolás kiadására vonatkozó rendelkezéseket, melyekre a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján szintén a
szerződéstervezet az irányadó.
A számla közvetített szolgáltatásként tartalmazza az Elosztói Engedélyest megillető rendszerhasználati díjat. A
közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit a nettó energiadíj (ajánlati ár) tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben az átviteli
hálózatba történő betáplálást a kezdő időpontban olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes
teljesítés esetén nyertes ajánlattevő a késedelem minden naptári napja után a szerződés szerinti mennyiségből az
átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni.
Hibás teljesítési kötbér: a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
felelős bármely naptári napon bármely fogyasztási hely vonatkozásában a fogyasztó nem képes villamos energia
igényét kielégíteni. A kötbér mértéke ezen időszakra minden fenti hibával érintett befejezett órára az érintett
felhasználási hely megelőző havi nettó energiadíjának 5%-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma a szerződött
villamos energia mennyiségre vetített teljes nettó energiadíj (ajánlati ár) 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért nyertes ajánlattevő
felelős, ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a nettó szerződéses érték (fogyasztási
mennyiség és a szerződéses egységár szorzata) 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az orosz-ukrán háború nyomán a villamos energia-piac is hektikussá vált, az ellátási-beszerzési
bizonytalanság, a tőzsdei árak folyamatos ingadozása miatt az árak jelentősen megnövekedtek.
Ajánlatkérő azonban a villamos energiát a fenti körülmények közepette elérhető legjobb feltételekkel és
árakon kívánta beszerezni, ezért a közbeszerzési eljárás megindításával addig várt, amíg a piaci viszonyok
valamelyest rendeződtek. A megkötött villamos energia szállítási szerződései azonban 2022. december
31-én 24:00 órakor lejárnak, a folyamatos áramellátás fenntartását pedig az ajánlatkérőnek biztosítania
kell. Minthogy a nyílt eljárás esetében az eljárási határidőkre tekintettel az ellátás folyamatossága nem
biztosítható, ajánlattételi határidők nem lennének betarthatók, így kivételesen indokolt és sürgős jelen
gyorsított eljárás lefolytatása.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/05 (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: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A
bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. vagy 2024. év
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben,
melynek használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
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3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg egyik rész
tekintetében sem.
4. 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.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július
31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés
odaítélésére vonatkozó tilalom.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok
bírálatát mindkét rész tekintetében az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy
az ajánlatkérő az adott rész tekintetében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti
értékelés során valamely rész tekintetében kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek vagy
következő legkedvezőbbnek minősül (azonos az ajánlati ár a legkedvezőbb vagy következő legkedvezőbb
ajánlattevői pozícióban), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb vagy következő
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5)
bekezdése szerint jár el.
10. Az ajánlatkérő azért alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot mindkét rész tekintetében,
mert az ajánlatkérő igényeinek kizárólag egy, konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban
megállapított feltételek a referenciákhoz kapcsolódnak.
12. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti
eredménytelenségi okot egyik rész tekintetében sem. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján
az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész
tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést,
amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé
egyik rész tekintetében sem.
15. A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
16. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
18. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
19. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (24687/2022)
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: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Közművelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15359087206
Postai cím: Dr. Rapcsák András Út 16-18.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós Péter
Telefon: +36 62242224
E-mail: titkarsag@tjm.hu
Fax: +36 62242224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tornyaimuzeum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
Nemzeti azonosítószám: 15358938206
Postai cím: Serháztér Utca 6.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Gabriella
Telefon: +36 62220905
E-mail: kapcsolatkp@gmail.com
Fax: +36 62220904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapcsolatkozpont.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25332959206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Masir Erika
Telefon: +36 62530930
E-mail: titkarsag@hmszzrt.hu
Fax: +36 62530930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: 15846327106
Postai cím: Hóvirág Utca 7
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brujmann Krisztina
Telefon: +36 62241261
E-mail: b.krisztina@bolcsodevasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bolcsodevasarhely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 15814878106
Postai cím: Magvető Utca 2.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsiné Csontos Ilona
Telefon: +36 62242025
E-mail: palovi@heo.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://heo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
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x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001581272022/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/EKR001581272022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
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I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2023
Hivatkozási szám: EKR001581272022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen. Földgáz energia szállítása AK részére 2023.01.01.06:00 CET 2024.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan teljes ellátás alapú keretben összesen 278 979 m3/időszak
(4-100 m3/h közötti kategóriában).
Ajánlatkérő a beszerzendő földgáz energia mennyiségét a várható éves fogyasztásnál kevesebben határozta meg,
mivel vállalta a fogyasztás csökkentését, a Miniszterelnökség elvárásainak megfelelően.
Földgáz energia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia
kereskedelmi szerződés keretében AK az alábbiak szerint határozza meg a szerződéses időszak alatt átvételre
kerülő minimálisan és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: - Szerződött mennyiség: a szerződött
mennyiség 100 %-a. - Maximum mennyiség: a szerződött mennyiség 125 %-a. - Minimum mennyiség: a szerződött
mennyiség 75 %-a. Energiaszolgáltatás igény folyamatos.
A toleranciasáv meghatározásának alapja a KEF rendszerében, a havi indexálásnál alkalmazott sáv és a Kormány
által elvárt 25 %-os energiafelhasználás csökkenésre vonatkozó elvárás.
A Szerződés időszaka alatt a Földgáz termék havi tőzsdei indexált egységárát/elszámoló árát (Pghó) a Felek a
következők szerint határozzák meg:
Pghó = ((Argus TTF MA askhó + S)/1000) * Árfolyam [Ft/kWh], ahol
Pghó: havi földgáz energia tőzsdei indexált egység ár / elszámoló ár [Ft/kWh]
Argus TTF MA askhó: Az Argus European Natural Gas kiadvány Complete European gas prices címsor TTF részében
közzétett, tárgyhónapra vonatkozó “TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban 3
tizedes jegyre kerekítve. [EUR/MWh]
S: a Kereskedő által vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh]
1000: MWh és a kWh közötti váltószám
Árfolyam: A tárgyhónap első munkanapján közzétett hivatalos MNB EUR/HUF közép árfolyam (https://
www.mnb.hu/arfolyamok)
Jelen Szerződés szempontjából a Kereskedő nyertes ajánlatát megtestesítő ajánlati eleme az árrés (S, spread)
érték.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

118

S* konkrét értéke jelen Szerződésben: „XX” EUR/MWh
Mind az Argus TTF MA askhó, mind az Árfolyam Kereskedőtől független értékek.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása AK részére 2023.01.01.06:00 CET - 2024.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan
teljes ellátás alapú keretben összesen 278 979 m3/időszak (4-100 m3/h közötti kategóriában). Földgáz energia
szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi
szerződés keretében AK az alábbiak szerint határozza meg a szerződéses időszak alatt átvételre kerülő
minimálisan és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: - Szerződött mennyiség: a szerződött mennyiség 100
%-a. - Maximum mennyiség: a szerződött mennyiség 125 %-a. - Minimum mennyiség: a szerződött mennyiség 75
%-a. Energiaszolgáltatás igény folyamatos.
A toleranciasáv meghatározásának alapja a KEF rendszerében, a havi indexálásnál alkalmazott sáv és a Kormány
által elvárt 25 %-os energiafelhasználás csökkenésre vonatkozó elvárás.
A Szerződés időszaka alatt a Földgáz termék havi tőzsdei indexált egységárát/elszámoló árát (Pghó) a Felek a
következők szerint határozzák meg:
Pghó = ((Argus TTF MA askhó + S)/1000) * Árfolyam [Ft/kWh], ahol
Pghó: havi földgáz energia tőzsdei indexált egység ár / elszámoló ár [Ft/kWh]
Argus TTF MA askhó: Az Argus European Natural Gas kiadvány Complete European gas prices címsor TTF részében
közzétett, tárgyhónapra vonatkozó “TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban 3
tizedes jegyre kerekítve. [EUR/MWh]
S: a Kereskedő által vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh]
1000: MWh és a kWh közötti váltószám
Árfolyam: A tárgyhónap első munkanapján közzétett hivatalos MNB EUR/HUF közép árfolyam (https://
www.mnb.hu/arfolyamok)
Mind az Argus TTF MA askhó, mind az Árfolyam Kereskedőtől független értékek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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 részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a racionalizáltabb takarékosság okán kívánja az
energiahordozó beszerzését egy részben lebonyolítani.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt
az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasságigazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben
valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró
okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében és figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
3.§ (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
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hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8.§ a)-ia), ic)-io) és 10. § (1) a)-ga), gc)-gl) és (2)bek.; 12-16. § szakasza szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt.41/A.§(5) bek.-re.Ajánlattevőnek a
Kbt. 62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosáról. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében
a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy 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. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró okfennállása esetén az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a
Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás feltételi fenállnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során
figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és(9), (11a) bekezdéseire,321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §
(1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (2021.05.06.) "A Közbeszerzések Tanácsának
útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
által benyújtandó igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" tárgyú útmutatóban
foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ajánlattevő az EKR
Egyéb nyilatkozatok szakaszban nyilatkozattételre kötelezett.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a
meghatározott igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az
M.1/ pontban előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az
alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében foglaltakra.
M/1 A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 67. § (1) és (3) bekezdések, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. §
(9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdésének a) pontja, 21§ (1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (2) és (3a) bekezdései alapján az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak
ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ára figyelemmel. Az igazolás, illetve nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje ( kezdő és befejező időpont év/hónap/nap),
a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát
konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő
a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-a alapján AK a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve
igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5))
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett egy vagy több, földgáz-kereskedelmi szerződésen alapuló szállítással,
amely összmennyisége legalább a következő: minimum 140 000 m3.
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 Szerződés időszaka alatt a Földgáz termék havi tőzsdei indexált egységárát/elszámoló árát (Pghó) a Felek a
következők szerint határozzák meg:
Pghó = ((Argus TTF MA askhó + S)/1000) * Árfolyam [Ft/kWh], ahol
Pghó: havi földgáz energia tőzsdei indexált egység ár / elszámoló ár [Ft/kWh]
Argus TTF MA askhó: Az Argus European Natural Gas kiadvány Complete European gas prices címsor TTF részében
közzétett, tárgyhónapra vonatkozó “TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban 3
tizedes jegyre kerekítve. [EUR/MWh]
S: a Kereskedő által vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh]
1000: MWh és a kWh közötti váltószám
Árfolyam: A tárgyhónap első munkanapján közzétett hivatalos MNB EUR/HUF közép árfolyam (https://
www.mnb.hu/arfolyamok)
Jelen Szerződés szempontjából a Kereskedő nyertes ajánlatát megtestesítő ajánlati eleme az árrés (S, spread)
érték.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenértéket, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően havonta, utólag,
a felhasználási hely szerinti számlafizetésre kötelezett egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1) (5) (6) bekezdése és a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint, számla alapján, átutalással, forintban (HUF). Nyertes AT nem jogosult hó közben
részszámla kibocsátására.Késedelmes fizetés esetén Felhasználó,mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155.§ szerinti
mértékű,és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított
behajtási költségátalányt fizethet (2016. évi IX. törvény). Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus
számlát. A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket 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
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A beszerzés közös közbeszerzés keretében valósul meg az Önkormányzat intézményeivel
egyetemben. Az új időszakra vonatkozóan a kezdő időpont(a jelenlegi kereskedelmi szerződések lejárata
utáni 1. nap!) előtt legalább 30 nappal ismertnek kell lennie a nyertes ajánlattevőnek (a továbbiakban
új kereskedő), mert kereskedőváltás esetén ez a határidő az új kereskedő részéről történő mérlegköri
bejelentés és a régi kereskedő részéről történő mérlegköri kijelentés végrehajtására. Amennyiben a
hivatkozott határnapon a régi kereskedő megteszi a mérlegköri kijelentést és nincs új kereskedő, akkor az
új kereskedő ismertté válásáig ill. a részéről történő mérlegkörbe vételig a fogyasztási helyek ellátatlanul
maradnak. Ez az érintett fogyasztói kör jellege miatt nem megengedhető. Az önkormányzati intézmények
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és cégek földgáz energiával történő folyamatos ellátása érdekében az ajánlattételi határidők csak
gyorsított eljárás keretében tarthatóak.
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: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a
Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb ár a Kbt. 76.§(2) bek a) pontja és
76.§(5) bek szerint.
2) AT-nek a Kbt. 66.§ (6) bek alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
3) Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni,figyelemmel a 47.§(2) bekre.
4)Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§ szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja azzal,hogy a Kbt. 71.§(6) bek szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása
esetén.
5)M/1 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6) Jelen ajánlattételi felhívásban,valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet, 424/2017.(XII.
19.)Korm. rendelet az irányadóak.
7) A Kbt. 66.§(5) bek alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4)
bek szerinti összes adatot.
8)Amennyiben a közbeszerzési dokumentum ajánlattételi dokumentációja és az ajánlati felhívás szövege
között eltérés mutatkozna,úgy a közzétett ajánlattételi felhívás szövege az irányadó.
9)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66.§(2) bekben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát
az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan,továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is-a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint.
10) AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit alkalmazni kívánja.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Gonda Csaba, lajstromszáma: 00694.
12) A Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár) az ajánlatok sorba rendezését
szolgálja. AK által az EKR-ben létrehozott nyilatkozatot, amelynek kitöltése képezi a szakmai ajánlatot. A
teljes összköltség a szerződéses időszakra megadott mennyiség és a Fajlagos egységár szorzata.
13) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.
14) A teljesítés alap 12 hónapja 2023.01.01. 06:00 CET – 2024.01.01. 06:00 CET időszakra vonatkozik.
15) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek-re.
16) A II.2.4 pontban írt m3/időszak mennyiség az időszaki minimum mennyiség. A II.2.6) pont szerinti
becsült érték megállapítása ezen minimum mennyiségek tolerancia sávval növelt értékének figyelembe
vételével történt.
18) A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi és
meghiúsulási kötbér)szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
19)IV.2.6: 30 nap.
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20) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.
21) A részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a racionalizáltabb takarékosság okán kívánja az
energiahordozó beszerzését egy részben lebonyolítani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a
Kbt. 148. §-a alapján nyújtható be.
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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (23746/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pinczel Petra
Telefon: +36 28522000
E-mail: tender@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000916482022/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/EKR000916482022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Agrártechnológiai Nemzeti Labor eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000916482022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38000000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium (ANL) kialakítása keretében az alábbi eszközök beszerzése:
1.rész: Tüzelőberendezések, kazánok, gázmotoros technológiák légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálatára
alkalmas emissziós mobil laboratórium kialakítása
2.rész: Szántóföldi növényvédőgépek vizsgálatára alkalmas mobil laboratórium kialakítása
3.rész:Fourier Transzform középső-infravörös spektrométer
4.rész: Hordozható VIS-NIR spektrométer
A főbb mennyiségi mutatókat a jelen felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák.
A beszerzendő termékek pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott eszközök műszaki
specifikációja alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum
elvárásként előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
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: Emissziós mobil labor kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:

38550000-5

Kiegészítő szójegyzék

38410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium (ANL) kialakítása projekt keretében 1 db tüzelőberendezések,
kazánok, gázmotoros technológiák vizsgálatára alkalmas mobil mérőrendszer kialakítása az Ajánlatkérő saját
tulajdonú Ford Transit típusú járművében. A mérőrendszer kialakításával szemben támasztott követelmények
(tájékoztató jelleggel):
-1 db füstgázelemző készülék
-1db hordozható gázelőkészítő
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-füstgázok nedvességtartalmának meghatározása alkalmas mérőkör
-1db laptop (por, csepp és ütésálló)
-minimum 6 darab palack számára palacktároló kialakítása.
-1db 3,5 kW hűtő-fűtő klíma beszereléssel
-1 darab kivehető mérnöki munkaállomás (1 db asztal és 2 db szék)
-2 fő legalább 2 x 8 órás felhasználói betanítás próbaméréssel
- jótállás körébe eső meghibásodás esetén 3 munkanapon belül hibaelhárítás megkezdése, 2 héten belül garantált
hibaelhárítás, mely határidőbe nem számít bele az alkatrész beszerzés igazolt időtartama
A jármű beszerzése és leszállítása NEM a nyertes ajánlattevő feladata, a mérőrendszert az Ajánlatkérő által
megvásárolt járműbe kell beépíteni. A beszerzendő eszközök pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza, továbbá annak a járműnek
a műszaki adatait is, amelybe a mérőrendszert telepíteni kell. A megajánlott termék csak új, a szállítást és
beépítést megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mérőrendszert
kíván beszerezni, azaz a szerződésszerű teljesítés feltétele, hogy a rendszer elemei egymással megfelelően
működjenek.
A megajánlott eszközöknek és a beépítésnek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. A nyertes ajánlattevőnek a
teljesítési határidőn belül el kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását
próbaméréssel, felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés leszállításán túl annak járműbe történő
előírások szerinti beépítését, üzembe helyezését, próbaüzem biztosításával.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(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 előírt 24 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama
valamennyi termékre (hónap; előny a több; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama az átalakításra (hónap;
előny a több; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
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
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Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz:
Az ár szempont részletesen: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a
legjobb érték.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: 1. Ajánlati ár:
fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2. és 3. : arányosítás.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem
lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
II.2.7) ponthoz:
II.2.7) pontban meghatározott 210 munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 210 naptári napot ért .
II.2.1)
Elnevezés: Növényvédőgép vizsgáló mobil labor kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:

38400000-9
38410000-2
38420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium (ANL) kialakítása projekt keretében 1 db szántóföldi növényvédő
gépek vizsgálatára alkalmas mobil laboratórium kialakítása az Ajánlatkérő saját tulajdonú Ford Transit típusú
járművében. A mérőrendszer kialakításával szemben támasztott követelmények (tájékoztató jelleggel):
- 1 db keresztirányú szórásegyenletesség vizsgáló berendezés
- 1 db szivattyú szállítási teljesítmény vizsgálatára alkalmas mérőbőrönd
- 1 db egyedi fúvóka átfolyásmérő berendezés
- 1 db számítógépes munkaállomás (notebook, nyomtató, szoftver)
- 1 db szerszámkészlet
- 1 db kivehető mérnöki munkaállomás (1 db asztal és 1 db szék)
- 2 fő legalább 1 x 8 órás felhasználói betanítás próbaméréssel
- jótállás körébe eső meghibásodás esetén 3 munkanapon belül hibaelhárítás megkezdése, 2 héten belül garantált
hibaelhárítás, mely határidőbe nem számít bele az alkatrész beszerzés igazolt időtartama
- jótállási időszak alatt a díjmentes kalibrálási lehetőség biztosítása
A jármű beszerzése és leszállítása NEM a nyertes ajánlattevő feladata, az átalakítást az Ajánlatkérő által
megvásárolt járművön kell elvégezni. A beszerzendő eszközök pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza, továbbá a jármű műszaki
adatait is. A megajánlott termék csak új, a szállítást és beépítést megelőzően sehol nem használt eszköz lehet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mérőrendszert kíván beszerezni, azaz a szerződésszerű teljesítés feltétele,
hogy a rendszer elemei egymással megfelelően működjenek.
A megajánlott eszközöknek és az átalakításnak meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. A nyertes ajánlattevőnek a
teljesítési határidőn belül el kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását
próbaméréssel, felhasználói kézikönyv biztosítását, továbbá a berendezés leszállításán túl annak járműbe történő
előírások szerinti beépítését, üzembe helyezését, próbaüzem biztosításával.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(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 előírt 24 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama
valamennyi termékre(hónap; előny a több; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. Az előírt 12 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama az átalakításra (hónap;
előny a több; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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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: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz:
Az ár szempont részletesen: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a
legjobb érték.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: 1. Ajánlati ár:
fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2 és 3. : arányosítás.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem
lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
II.2.7) ponthoz:
II.2.7) pontban meghatározott 180 munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 180 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Fourier Transzform középső-infravörös spektrométer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

További tárgyak:
38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium kialakítása projekt keretében 1 db talajminták vizsgálatára alkalmas,
nagy teljesítményű mintakezelőegységgel ellátott Fourier transzformációs elven működő, fix elrendezésű
interferométer (FT-IR) készülék beszerzése. Az eszközzel szemben támasztott követelmények (tájékoztató
jelleggel):
- működési elv: Fourier transzformáció, fix elrendezésű interferométer
- mérési tartomány: 8.000 – 340 cm- 1. Fotometrikus pontosság 0.1 %T
- rendelkezzen hőmérséklet-szabályozott DTGS detektorral és folyékony nitrogén hűtésű MCT detektorral (MCT
detektor méréstartománya legalább a 12.000-600 cm)
- 2 fő legalább 1 x 8 órás felhasználói betanítás
- jótállás körébe eső meghibásodás esetén 3 munkanapon belül hibaelhárítás megkezdése, 2 héten belül garantált
hibaelhárítás, mely határidőbe nem számít bele az alkatrész beszerzés igazolt időtartama;
A beszerzendő eszköz pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza. A megajánlott termék csak új, a szállítást és beépítést
megelőzően sehol nem használt eszköz lehet.
A megajánlott eszközöknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. A nyertes ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el
kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását próbaméréssel, felhasználói
kézikönyv biztosítását, üzembe helyezését, tesztüzem, próbaüzem biztosításával.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(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 előírt 24 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama
(hónap; előny a több; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz:
Az ár szempont részletesen: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a
legjobb érték.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: 1. Ajánlati ár:
fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2.: arányosítás
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem
lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
II.2.7) ponthoz:
II.2.7) pontban meghatározott 120 nap munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 120 naptári napot
ért, mely a szerződés hatálybalépésének időpontjától értendő.
II.2.1)
Elnevezés: Hordozható VIS-NIR spektrométer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:

38433000-9
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium kialakítása projekt keretében 1 db talajminták kontakt vizsgálatát
lehetővé tévő, látható, és közeli-infravörös tartományban működő hordozható spektrométer készülék beszerzése.
Az eszközzel szemben támasztott követelmények (tájékoztató jelleggel):
- Hullámhossz tartomány: 350 – 2500 nm
- Spektrális felbontás: ≤ 3 nm@700 nm; ≤ 6 nm @ 1400 nm, ≤ 6 nm@2100 nm
- Jel/zaj arány: ≥ 9000:1 @ 700 nm; ≥ 9000:1 @ 1400 nm; ≥ 4000:1 @ 2100 nm
- 1 db eszközvezérlő számítógép
- 2 fő legalább 1 x 8 órás felhasználói betanítás
- jótállás körébe eső meghibásodás esetén 3 munkanapon belül hibaelhárítás megkezdése, 2 héten belül garantált
hibaelhárítás, mely határidőbe nem számít bele az alkatrész beszerzés igazolt időtartama;
A beszerzendő eszközök pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza. A megajánlott termék csak új, a szállítást és beépítést
megelőzően sehol nem használt eszköz lehet.
A megajánlott eszközöknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. A nyertes ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el
kell végeznie az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű betanítását próbaméréssel, felhasználói
kézikönyv biztosítását, üzembe helyezését, tesztüzem, próbaüzem biztosításával.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(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 előírt 24 hónap mértéken felül vállalt teljes körű többletjótállás időtartama
(hónap; előny a több; min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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)
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A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz:
Az ár szempont részletesen: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a
legjobb érték.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: 1. Ajánlati ár:
fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont 2.: arányosítás
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem
lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
II.2.7) ponthoz:
II.2.7) pontban meghatározott 150 nap munkanapokban kifejezett időtartam alatt ajánlatkérő 150 naptári napot
ért, mely a szerződés hatálybalépésének időpontjától értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
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) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pont]
Igazolási mód:
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A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1-8. §,
10. § és 13-16. §-ában foglaltak.
A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a R. 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a R. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A
változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
B) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is
megfelelően alkalmazandók.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §át.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli
más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni
kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
Ajánlatkérő a R. 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét az előírt kizáró okok tekintetében
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján
nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
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A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő a R. 2.§
(5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése)
kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M/1. A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő
másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
a közbeszerzés tárgykörébe tartozó legjelentősebb, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített szállításairól.
A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a teljesítés ideje (év, hó, nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/cím, képviselő neve, elérhetősége);
- a referencia tárgya, mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A R. 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Amennyiben az
alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása
körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott
időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A R. 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Közös ajánlattevők az M.1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján együttesen
is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak
szerint.
Az alkalmasság igazolása során irányadóak a R. a 21/A. §-ra, valamint 24. § (1) bekezdésében foglaltak.
A R. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az
ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az alkalmasság igazolása
tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (12)
bekezdésében foglaltakra és a 69. § (11a) bekezdésében foglalt előírásokra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72
hónap) belül megkezdett
a) az 1. rész esetében legalább 1 db mobillaboratórium kialakítására vonatkozó a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
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b) a 2. rész esetében legalább 1 db mobillaboratórium kialakítására vonatkozó a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
c) a 3. rész esetében legalább 1 db spektrofotométer adásvételére vonatkozó a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
c) a 4. rész esetében legalább 1 db spektrofotométer adásvételére vonatkozó a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Az 1. és 2. részben, valamint a 3. és 4. részben ugyanaz a referencia bemutatható, amennyiben abból az
alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható. Ajánlatkérő mobillaboratóriumnak tekinti azon
gépjárművet, amely önjáró módon képes különböző helyszíneken megjelenni és a munkatérben legalább
1 db analízisre szolgáló műszer beépítése történt.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidőszámítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
Ajánlatkérő a R. 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevőnek felróható ok miatti késedelmes teljesítés esetén a vevő naptári
naponként 0,75 % kötbérre jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A kötbér
alapja késedelmesen leszállított termék nettó vételára. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy
meghaladja a maximumot (a késedelmesen leszállított termék nettó vételárának 20 %-át), vevő a szerződéstől
elállhat, illetve a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, amennyiben a teljesítése nem felel meg a
közbeszerzési eljárásban, illetve a szerződésben előírt műszaki paramétereknek, illetve amennyiben a leszállításra
kerülő termék nem rendelkezik az eladó ajánlatában foglalt, értékelésre került egyéb paraméterekkel. Hibás
teljesítés esetén a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Vevő választásától függően kellékszavatossági igénnyel
léphet fel vagy a hibásan teljesített termékre eső nettó vételár 20 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért
érvényesít.
Teljesítés elmaradása (meghiúsulás) miatti kötbér: Amennyiben a teljesítés olyan mértékben eltérő a
szerződésben, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, különösen a felhívásban a nyertes ajánlattevő
ajánlatában meghatározott termék(ek)től (ún. „aliud-szolgáltatás”), hogy nem áll érdekében a szerződés tárgyának
átvétele, akkor vevő a teljesítést visszautasítja. Ezen esetben a késedelem jogkövetkezményeit alkalmazva,
választása szerint póthatáridő tűzése nélkül a szerződéstől elállhat (vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja)
súlyos szerződésszegésre hivatkozással és a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 30 %-a mértékű
meghiúsulási kötbérre jogosult, vagy póthatáridő tűzésével továbbra is követelheti a teljesítést és jogosult a
késedelmi kötbérre.
Jótállás: Ajánlati elem.
A nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a termék nettó vételárának 30
%-a.
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF), az
ellenérték külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.
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A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, szerződéstervezet tartalmazza.A
szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok,
szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Valamennyi rész tekintetében a pénzügyi fedezet a Technológiai és Ipari Minisztérium (korábban: Innovációs és
Technológiai Minisztérium) által elbírált és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mint Támogató
által nyújtott Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium című projekt keretében áll rendelkezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

140

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: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://
ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6)
bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően
történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott
közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek
rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://
ekr.gov.hu oldalon. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább egy gazdasági szereplő az
érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse.
2. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve jár el.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
- a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan,
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
- a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
- a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
- üzleti titok tekintetében
- EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről
4. Az ajánlathoz csatolni kell:
- folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben);
- nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben),
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- az ajánlattevő(k) képviseletére jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban
- nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése tekintetében;
- az ajánlatban ártáblázatot kell benyújtani a gazdasági szereplők részére rendelkezésre bocsájtott minta
szerint.
5. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési
dokumentációban részletezett tartalmi követelményeknek megfelelő szakmai ajánlatot kell benyújtania. A
szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott eszköz gyártójának, típusának és származási helyének
megnevezését, továbbá csatolni kell az eszköz leírását (pl. termékleírás, gyártói prospektus), szükség
szerinti műszaki adatai, oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés. A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban meghatározott formai és tartami követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
7. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
8. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
9. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli
10. Ajánlatkérő az ajánlatot nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
11. A Kbt. 35. § (8) alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevő vonatkozásában.
12. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
14. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
17. Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani.
18. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő (CET)
20. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
22. Ajánlatkérő előírja az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c)
pontja szerinti kizáró ok alkalmazását jelen eljárásban. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában
nyilatkoznia kell a kizáró ok hatálya alá tartozás tekintetében az 5k. cikk (1) bekezdése tekintetében.
Amennyiben ajánlattevő/közös ajánlattevő, ideértve a szerződés több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat,
szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait az ajánlattevő/közös ajánlattevő a közbeszerzési
irányelvek értelmében igénybe veszi jelen kizáró ok hatálya alá tartozik és nem áll fenn az 5k. cikk
(2) bekezdése szerinti eltérés, úgy ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja. Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
23. FAKSZ: dr. Sarkadi Anita (lajstromszám: 01233); dr. Pinczel Petra (lajstromszám: 01369)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (24985/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15399526214
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001630042022/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/EKR001630042022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Radioterápia (RT) átfogó fejlesztése (EFOP-2.2.23)
Hivatkozási szám: EKR001630042022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33151000-3

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

145

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében a kaposvári radioterápia (RT) átfogó fejlesztése három területen:
1. meglévő Clinac iX lineáris gyorsító cseréje új lineáris gyorsítóra;
2. meglévő Varian ARIA Record & Verifiy és Elcipse besugárzástervező rendszerek cseréje;
3. brachyterápiás eszközpark fejlesztése.
A közbeszerzés „A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése” című,
EFOP-2.2.23-21-2022-00006 azonosítószámú projekt megvalósítására irányul.
A részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a különböző gyártmányú
alrendszerek között a betegadat-áramlás, -tárolás és -feldolgozás integritása megbomlik. Az egyes alrendszerek
kommunikációja az alkalmazott DICOM RT protokoll segítségével elméletben fennáll, a gyártók erre vonatkozóan
nyilatkozati helytállók. A DICOM RT protokoll implementálása azonban gyártónként eltérő módon történik,
a szabvány erre lehetőséget ad. Ezen eltérések az alrendszerek beteg- és terápiás adat- kommunikációját
nem lehetetlenítik ugyan el, de nehézkesé teszik, mert automatizáció helyett az adatküldést manuálisan kell
elvégezni. Ezen felül a rendszer mindenképpen fölöslegesen redundánssá válik, mert ugyanazon adathalmaz
(pl. nagymennyiségű CT és MR képanyag) az egymással csak összekapcsolt, de nem szerves egységet képező
adatbázisokban több példányban kerül tárolásra. Az egyik helyen történt változás (pl. kezelési adatbeírás a lineáris
gyorsító vezérlője által) nem kerül automatikusan átvezetésre a másik alrendszerbe, az integritás megbomlik.
Módosítás (pl. besugárzási tervmódosítás a kezelés folyamán bekövetkező regresszió adaptív lekövetése céljából)
végrehajtása a besugárzási adatok manuális oda-vissza küldése miatt lassítja a munkafolyamatot, és az emberi
tényező közbeiktatásával fölöslegesen növeli a hiba bekövetkeztének kockázatát. Szakmai szempontból e
tényezők kerülendőek. A műszaki leírásban kötelezően teljesítendő elvárásként szerepel a jelen közbeszerzés
tárgyát nem képező, már meglévő terápiás eszközök integrálása az újonnan beszerzésre kerülő komplex
rendszerbe. Ennek oka ugyancsak az, hogy az újonnan telepítésre kerülő készülékekkel, berendezésekkel és
szoftverekkel együtt is megőrizhesse Ajánlatkérő az adatrendszer integritását. A nem integrált rendszerek közötti
adatátadás csak egy interfész-szoftveren keresztül tud megvalósulni, aminek ajánlatba foglalása tovább emeli
a költségeket. Ezen felül mind az adatküldő, mind az adatfogadó oldalon rendelkezésre kell állni a megfelelő,
szállítók által összehangolt interfésznek. Ez elvárná, hogy az ajánlattevők, mint konkurens gazdasági szereplők,
az ajánlattétel során egymással együttműködjenek, amely elvárás a Kbt. 36. § rendelkezéseibe ütközne. Az
integritás megbomlása nemcsak infokommunikációs nehézségekhez vezetne, hanem meghibásodás esetén az
egyes részegységek tekintetében a kompetencia és a felelősség határai nem állapíthatók meg egyértelműen, a
különböző gazdasági szereplők által szervizelt alrendszerek hibafeltárása, és kijavítása is jelentős időveszteséget
okoz; ez a kezelések szükségtelen fennakadásához vezet. Ajánlatkérő célja, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi
fedezet terhére a lehető legtöbb, klinikailag hasznosítható eszköz kerüljön beszerzésre, ezért minden olyan
kiegészítő szoftver/hardver beszerzését el kívánja kerülni, melyek csupán a nem integrált rendszert képező
eszközök együttműködéséhez szükségesek. A részajánlattétel biztosítása tehát elkerülhetetlenül redundanciákat
eredményezne, nehezítené a mindennapos klinikai tevékenység végzését, drágítaná a beszerzést, majd a későbbi
üzemeltetést is, amely a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelvvel ellentétes. Ajánlatkérő az indikatív árajánlatok
bekérésekor azért várt el részletezett ajánlatot, hogy az egyes részelemek beszerzési áráról információhoz jusson,
ezáltal pontosabb képet kapjon az egyes eszközök piaci értékéről, nem beszélve az összehasonlíthatóságról.
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
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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: Radioterápia (RT) átfogó fejlesztése (EFOP-2.2.23)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33151000-3

További tárgyak:
31643100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József
Diagnosztikai, Onkoradiológiai és Kutatási Központja (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében besugárzást lehetővé rendszer beszerzése a kaposvári radioterápia (RT) átfogó
fejlesztése érdekében három - egymással szorosan összefüggő, ezáltal egységes rendszert alkotó - területen:
1. terület rendszerelemei: meglévő 1 db Clinac iX lineáris gyorsító cseréje (leszerelése, elszállítása, szabályszerű
selejtezése, jegyzőkönyvezéssel) 1 db új lineáris gyorsítóra (intenzitásmodulált ívbesugárzásra képes legalább egy
6MV-os fotonnyalábbal, 1 db Multileaf Collimatorral, 1 db Integrált ConeBeam CT képalkotó eszközzel, 1 db portal
dozimetria lehetőségét biztosító eszközzel, 3 db pozícionáló lézerrel, 1 db betegmegfigyelő kamera rendszerrel,
rendelkezik 1 db digitális vezérlőszoftverrel, 1 db integrált minőségbiztosítási rendszerrel, 1 db integrált nap
minőségellenőrzési modul és 1 db portal dozimetria licensszel);
2. terület rendszer elemei: meglévő Varian ARIA Record & Verifiy és Elcipse besugárzástervező rendszerek cseréje
(a meglévő Varian TrueBeam lineáris és minden hardver és szoftver tartozékának integrálása a telepítésre kerülő
Record&Verify rendszerbe, szerver számítógép üzembe helyezése, mely képes a teljes a kezelési adatstruktúra,
valamint a betegekhez tartozó DICOM adatok [képek, struktúrák, dózisok, besugárzási tervek] integrált tárolására
[1 db], a jelenlegi R&V rendszer számítógépes munkaállomásainak számánál 10 db-bal több új munkaállomás
üzembe helyezése legalább 23” képátlójú LCD monitorral [jelenlegi munkaállomások száma 10 db], 3 db meglévő
ELCPISE kalkulációs munkaállomás cseréje, legalább 27” képátlójú LCD monitorral felszerelve, 4 db meglévő
ELCPISE non-kalkulációs munkaállomás cseréje, legalább 27” képátlójú LCD monitorral felszerelve);
3. terület rendszerelemei: brachyterápiás eszközpark fejlesztése (1 db nagydózisteljesítményű (HDR) Ir-192
sugárforrással működő utántöltéses (afterloading) brachyterápiás besugárzókészülék, 1 db kezelésvezérlő konzol,
1-1 db vészhelyzeti sugárvédő konténer fogó-vágó eszközökkel, 1 db egy- vagy többcsatornás csatlakoztatható
mérőrendszer, 1 db többkamerás megfigyelőrendszer, 1 db kezelőhelyiség sugárzási állapotát jelző lámpaoszlop,
1 db kezelőhelyiség sugárzási állapotát jelző berendezés, 1 db kezelőhelyiség hangmonitorozására alkalmas
berendezés, legalább 12 db brachyterápiás applikátorokat és tűket a kezelőgéppel összekötő transzfertubus,
1 db prosztata-brachyterápia rendszer [amely a következőkből áll: 1 db valós idejű UH vezérelt prosztatabrachyterápiás tervezőrendszer, 1 db tűimplantáló rendszerelem, trokár tűk, obturátorok, 30 db titánium tű, 20
db csatornaösszekötő a betegbe implantált rozsdamentes acél (5F) tűkhöz, 20 db csatornaösszekötő a betegbe
implantált flexibilis (5F) katéterekhez, katéterekbe helyezhető brachyterápiás markerkészlet], 1 db az ajánlatban
szereplő brachyterápiás eszközparkkal teljes mértékben kompatibilis tervezőrendszer) .
A közbeszerzés „A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése” című,
EFOP-2.2.23-21-2022-00006 azonosítószámú projekt megvalósítására irányul.
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A termékek elvárt műszaki jellemzőit a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás
tartalmazza, amelyben meghatározott termékjellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlható, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlatkérő
meglévő Varian ARIA Record & Verifiy és Elcipse besugárzástervező rendszerek cseréjével egyenértékű
megajánlásnak tekinti ezen meglévő berendezések upgrade-jét a műszaki leírásban szereplő követelmények
szerint. A közbeszerzési eljárásban kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem
használt) termékekre lehet ajánlatot tenni, a második részterület kivételével, amennyiben az ajánlattevő a
meglévő besugárzástervező rendszerek upgrade-jét, mint egyenértékűt, ajánlja meg. A megajánlott termékek
adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési
Döntőbizottság D.225/9/2009. számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún.
biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a
beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A szerződés teljesítése keretében Ajánlatkérő elvárja a termék Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő
leszállítását, a fuvareszközről történő lerakását, a berendezés üzembe helyezését, a kezelő személyzet betanítását,
4 nap időtartamban, alkalmanként 10 fővel és 8 órában, a használathoz szükséges dokumentációk (magyar
nyelvű kezelési útmutató) átadását, a meglévő Clinac iX lineáris gyorsító leszerelését, elszállítását, szabályszerű
selejtezését, jegyzőkönyvezéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A lineáris gyorsító kettő vagy több fotonnyaláb-energia előállítására képes (igen/
nem) 5
2 A lineáris gyorsító multileaf-kollimátora kettős rétegű (igen/nem) 10
3 A leszállításra kerülő eszközpark lehetővé teszi a 4D besugárzás-tervezést (igen/nem) 10
4 Egy CBCT felvétel elkészítéséhez szükséges idő (másodperc, legkedvezőtlenebb 180 másodperc,
legkedvezőbb 5 másodperc) 5
5 Gantry körbeforgási sebessége (fordulat / perc, legkedvezőtlenebb 0,5 fordulat / perc, legkedvezőbb 5,5
fordulat / perc) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 170
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: "A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház sugárterápiás
eszközparkjának fejlesztése” című, EFOP-2.2.23-21-2022-00006 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti időtartam alatt Ajánlatkérő 180 naptári napot ért, amely időtartam a szerződés hatályba
lépésétől kezdődik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a
közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött
formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1)
bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében
a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
[321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy
az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési
tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén
köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett,
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de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (besugárzást
lehetővé tevő rendszerelemek) legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt
nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban
legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés
tárgyára tekintettel), mennyiségét (db), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést
kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal
együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti
formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (besugárzást lehetővé tevő rendszerelemek)
teljesített szállítással, amely legalább 5 db rendszerelemből áll. Ajánlatkérő besugárzást lehetővé tevő
rendszerelemek alatt a következőket érti: lineáris gyorsító, MLC, EPID, CBCT képalkotó, légzéskövető
eszköz, brachyterápiás afterloading besugárzó, brachyterápiás összekötő csövek, katéterek, applikátorok,
besugárzás tervező rendszer, R&V rendszer. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való
megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan
időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül (rész)teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses
mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során; illetve amennyiben a
bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja,
Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, (rész)teljesített szerződéses mennyiséget és tárgyat
veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A folyamatban lévő szerződés
részeként megvalósult teljesítés bemutatása esetén az adott részteljesítés megtörténtét alátámasztó
dokumentumok benyújtása is szükséges. Ajánlatkérő továbbá hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül
elegendő, ha egyikük megfelel. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság
megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet és hivatkozik a Kbt. 65. § (9), (11) és (11a)
bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A kötbér mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 1 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér
maximális mértéke 20 napi tételnek megfelelő összeg. Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani a
szerződés teljes nettó ellenértéke 20 %-ának megfelelő összeget meghaladó késedelmes teljesítés esetén.
Meghiúsulási kötbér: A kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 20 %-a.
Jótállás: a leszállított termékek teljes körű installációját követően „A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése” című, EFOP-2.2.23-21-2022-00006 azonosítószámú projekt fenntartási
időszakának végéig, azaz 2028. december 31. napjáig teljes körű jótállást vállalása.
Kötbér akkor érvényesíthető, ha az ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést; irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § és 6:187. §
(1) bekezdése. A késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: A szerződés igazolt teljesítése napján
rendelkezésre bocsátandó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi
ideje a jótállás időtartamával egyezik meg. A biztosíték mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5 %-a.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a vételárat a teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag fizeti
meg a teljesítésért járó ellenszolgáltatást a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)
és (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül. A szerződés pénzügyi fedezetét „A Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház sugárterápiás eszközparkjának fejlesztése” című, EFOP-2.2.23-21-2022-00006 azonosítószámú
projektből származó támogatás biztosítja, a támogatás intenzitása 100%, a támogatás módja: utófinanszírozás.
Ekként a szerződés pénzügyi teljesítésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a támogatási szerződés vonatkozó
rendelkezései is irányadóak. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás
pénzneme HUF. Ajánlatkérői késedelem esetén a Ptk. 6:155. § alapján jár el Ajánlatkérő. A részletes fizetési
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/20 (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: 2022/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)
bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ekként a saját
hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget
kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő
keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Ajánlatkérő a Kbt.
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75. § (2) bek. a) pontja, valamint 131. § (9) bek. alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.
3. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt.
65. § (7) szerinti
nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös
ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. §
(4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot
indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási
címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
4. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. §
(3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
https://ujvilag.gov.hu/ekr.
9. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
végzi https://ujvilag.gov.hu/ekr. Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az
Ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
10. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni.
11. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
12. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
14. Amennyiben a megajánlott termékek gyártója nem ajánlattevő, úgy a megajánlott termékek
ajánlattevőjére vonatkozó, a gyártó által kiállított forgalmazási jogosultságot igazoló engedélyt kérjük
benyújtani. Ha forgalmazási lánc részeként jogosult ajánlattevő a termékek forgalmazására, úgy a gyártóig
visszavezethető forgalmazási jog igazolása szükséges.
15. Az ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani a megajánlott termékek mindegyikére (beleértve az
egyazon gyártó által gyártott termékek teljes szortimentjét is), a termékre vonatkozó, az ajánlattételkor
érvényes 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha a 2017. április 5i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet (MDR) 52. cikke az eszköz megfelelőségértékelési
eljárásba bejelentett szervezet bevonását írja elő - az eszközre kiadott megfelelőségi tanúsítványt.
Továbbá az ajánlattevő köteles benyújtani cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában
megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott minden tanúsítvány / azzal egyenértékű
dokumentum / gyártói megfelelőségi nyilatkozat az ajánlattételi határidőben érvényes.
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő erre tekintettel nyilvános
előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelynek elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001203112022/reszletek.
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17. Az értékelési szempontok értékelési módszere: ár szempont fordított arányosítás, minőségi
szempontok arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint), pontkiosztás. Adható pontszám: 0-10
pont.
18. Ajánlattevő köteles ajánlatában benyújtani a megajánlott termékekre magyar nyelvű gyártói
termékleírást, amely tartalmazza legalább a termék gyártói megnevezését, a termék ajánlattevői
cikkszámát vagy referencia számát vagy termékkódját, a gyártó megnevezését, a termék műszaki
paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőknek való
megfelelősége, valamint a termékre vonatkozó minőségi értékelési szempontok szerinti termékjellemzők
megléte megállapítható. Ajánlatkérő gyártói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy
képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
A gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
19. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti időtartam alatt 60 napot ért, figyelemmel arra, hogy a jelen
közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzéssel érintett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
21. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: 00604).
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:
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2022/11/18 (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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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (24572/2022)
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: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735681241
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szomory Dezső tér élhetőségének javítása
Hivatkozási szám: EKR001551312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beruházás a Szomory Dezső tér élhetőségének javítását célozza faültetéssel és a téren található kút gazdaságos
üzemeltetését elősegítő műszaki beavatkozással.
A beruházás keretében a téren 3 db nagyméretű fa kerül kiültetésre, tervezetten stockholm faültetési rendszeren
alapuló ültetési technológiával. Az új fák üzemeltetést automata öntözőhálózat segíti és a szökőkút vízgépészeti
rendszere is megújítására kerül.
Az új fák ültetése során a tér meglévő porfír kőburkolata ideiglenesen elbontásra kerül, helyreállítása az eredeti
rétegrend szerint, illetve a korábbival megegyező elemméretekkel és rakásrenddel történik. A megbontott
burkolatok visszaállítását követően, az új épített elemek lejtési viszonyai úgy kerültek meghatározásra, hogy a
felületek az új fák természetes vízellátásához is hozzájáruljanak.
A téren nem kerül elhelyezésre új utcabútor, a meglévők kerülnek visszahelyezésre. A téren most ott lévő
planténeres növények elszállításra kerülnek és a kerület más pontján kerülnek kihelyezésre.
Kivitelezéssel érintett közterületek:
• Szomory Dezső tér – hrsz.: 24358/2
• Bárczy István utca – hrsz.: 24358/1
• Fehérhajó utca – hrsz.: 24364
• Sütő utca – hrsz.: 24363
A kivitelezési terület hozzávetőleges nagysága: 850 m2
*A terület felsorolás nem teljes körű, pontosítása Ajánlattevő feladata. A területbe minden olyan terület teljes
körűen beleértendő, amely a beruházás fő területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes körű megvalósításhoz
szükséges.
A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a főbb szerződéses feltételeket a jelen felhívás
mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 101989296,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
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II.2.1)
Elnevezés: Szomory Dezső tér élhetőségének javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület,
• Szomory Dezső tér – hrsz.: 24358/2
• Bárczy István utca – hrsz.: 24358/1
• Fehérhajó utca – hrsz.: 24364
• Sütő utca – hrsz.: 24363
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás a Szomory Dezső tér élhetőségének javítását célozza faültetéssel és a téren található kút gazdaságos
üzemeltetését elősegítő műszaki beavatkozással.
A beruházás keretében a téren 3 db nagyméretű fa kerül kiültetésre, tervezetten stockholm faültetési rendszeren
alapuló ültetési technológiával. Az új fák üzemeltetést automata öntözőhálózat segíti és a szökőkút vízgépészeti
rendszere is megújítására kerül.
Az új fák ültetése során a tér meglévő porfír kőburkolata ideiglenesen elbontásra kerül, helyreállítása az eredeti
rétegrend szerint, illetve a korábbival megegyező elemméretekkel és rakásrenddel történik. A megbontott
burkolatok visszaállítását követően, az új épített elemek lejtési viszonyai úgy kerültek meghatározásra, hogy a
felületek az új fák természetes vízellátásához is hozzájáruljanak.
A téren nem kerül elhelyezésre új utcabútor, a meglévők kerülnek visszahelyezésre. A téren most ott lévő
planténeres növények elszállításra kerülnek és a kerület más pontján kerülnek kihelyezésre.
Kivitelezéssel érintett közterületek:
• Szomory Dezső tér – hrsz.: 24358/2
• Bárczy István utca – hrsz.: 24358/1
• Fehérhajó utca – hrsz.: 24364
• Sütő utca – hrsz.: 24363
A kivitelezési terület hozzávetőleges nagysága: 850 m2
*A terület felsorolás nem teljes körű, pontosítása Ajánlattevő feladata. A területbe minden olyan terület teljes
körűen beleértendő, amely a beruházás fő területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes körű megvalósításhoz
szükséges.
A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a főbb szerződéses feltételeket a jelen felhívás
mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a munkaterületet – tervezetten 2022. október 24. és 2022. november 30. között – adja át a nyertes
ajánlattevő részére.
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A beruházás megvalósításának teljesítési határideje: 2023. április 30.
A munkaterületek átadásának időpontjában esetlegesen hiányzó, beruházás kivitelezéséhez szükséges
engedélyeket, hozzájárulásokat ajánlatkérő folyamatosan szolgáltatja olyan módon, hogy az a nyertes
ajánlattevőt a végteljesítési határidő megtartásában ne akadályozza.
Ajánlatkérő, a szerződő felek által egyezetett módon, előteljesítést elfogad.
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: 2020 /S 137 - 336095
(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: Szomory Dezső tér élhetőségének javítása
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
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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: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452556244
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +36 28529070
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: 101989296,00
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: Még nem ismert
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10452556-2-44
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
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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. XXI. fejezete
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:
2022/11/18 (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
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (24245/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
Telefon: +36 301739990
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A BMSK Zrt. irodaházaiban takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001053632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

163

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BMSK Zrt. által üzemeltetett létesítményekben napi és nagytakarítási szolgáltatások biztosítása (Hermina IH, LK,
Cházár9 IH)
Általános napi, heti és nagytakarítási szolgáltatások nyújtása az Ajánlatkérő II.2.3) pontban megjelölt telephelyein
a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban és a II.2.4) pontban foglaltak szerint. A műszaki tartalom
részletezését, követelményeket a közbeszerzési dokumentum, illetve az annak mellékletét képező műszaki leírás,
valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 21074400,00 (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 BMSK Zrt. irodaházaiban takarítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1. HERMINA IRODAHÁZ/ BMSK ZRT. Központ (1146 Budapest,
Hermina út 49.)
2. CHÁZÁR9 IRODAHÁZ (1146 Budapest, Cházár András u. 9.)
3. LOGISZTIKAI KÖZPONT (1151 Budapest, Bogáncs út 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HERMINA IRODAHÁZ/ BMSK ZRT. Központ (1146 Budapest, Hermina út 49.)
A) Elvégzendő feladatok:
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1) Munkanapokon
Irodaház:szemetes edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje,a szemét gyűjtőhelyre
történő szállítása,a szelektív gyűjtők (papír-műanyag) rendszeres kiürítése a megfelelő gyűjtőhelyre
szállítása,íróasztalokon, a szabadon hagyott felületek letörlése, portalanítása,irodai bútorok, ablakpárkányok,
radiátorok, ajtó peremek, kapcsolók, berendezési tárgyak 180cm magasságig letörlése, portalanítása,padlózat
felseprése, felmosása, porszívózás, fal és asztalok közötti résekre odafigyeléssel,ajtókilincsek, bútorgombok és
zárak körüli kéznyomok eltávolítása,konyhapultok, asztalok, székek letörlése,konyhabútorok fogantyúk, ajtók
letörlése,edényszárítók, csepegtetők hetente egyszeri vízkőtelenítése,konyhai berendezések tisztántartása,a
mosogatóban elhelyezett edények mosogatása (mosogatógép működtetése, be-, és kipakolása),piszoárok, WC
kagylók, WC kefetartók felületének, ülőkék fertőtlenítő tisztítása,mosdókagyló letörlése,tükrök tisztítása,WC
papír, kéztörlő, szappantartók, vízmelegítők, letörlése,Megrendelő által biztosított higiéniás (WC papír, kéztörlő,
szappan, légfrissítő…) eszközökkel történő feltöltés,lépcsőház, lépcsőfordulók padlózatának söprése, felmosása,a
lépcsőházban elhelyezett információs táblák portalanítása,korlátok, korlátközök, kapcsolók portalanítása,
pókhálók eltávolítása,lift tisztántartása (szükség szerint, felmosás, tükör tisztítás), a liftajtók kívül-belül letisztítása.
Porta:szemetes edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje,íróasztalokon, a szabadon hagyott
felületek letörlése, portalanítása,irodai bútorok, ablakpárkányok ajtó peremek, kapcsolók, berendezési tárgyak
180cm magasságig letörlése, portalanítása,padlózat felseprése, felmosása,vizes blokkok tisztántartása,
Udvar:a dohányzónál lévő szemetes edények ürítése, szemeteszsákok cseréje,az asztal, padok, könyöklők
lemosása,a pihenő részen lévő asztal, és székek nedves letisztítása.
2. Félévi rendszerességgel végzett, nagytakarítási feladatok:
Irodaház és Porta:Íróasztalok és berendezési tárgyak, bútorok vegyszeres, nedves lemosása,üvegfelület vegyszeres
tisztítás,székek vegyszeres kárpittisztítása, bőrkanapék, fotelek bőrápolóval való áttisztítása,szemetesek
fertőtlenítő lemosása,ajtók, ajtókeretek lemosása teljes magasságban, padló gépi tisztítása a konténerek, és egyéb
mozgatható (pl. fogas, nyomtató…) elmozdításával,konyhabútorok külső, belső fertőtlenítő lemosása teljes
magasságban,hűtőszekrények leolvasztása, külső, belső fertőtlenítő lemosása,konyhai gépek letisztítása,asztali
számítógépek portalanítása (porolóval), monitorok tisztítása,csempék, csapok, oldalfalak, lefolyódugók
fertőtlenítő lemosása,folyosón elhelyezett berendezések nedves lemosása,lift, liftajtók külső, belső nedves
lemosása, a sínek réseinek kitisztítása,korlátok lemosása.
3. Eseti takarítási feladatok:
Hétvégi átalakítások alatt keletkezett szennyeződések eltakarítása a napi takarítás időpontjától eltérő időben,
hétvégén
B) Takarítandó, tisztítandó területek és felületek:
• Irodaház területe: 2300 m2 + 10%,
• Porta területe: 14 m2 + 10%,
• Udvaron elhelyezkedő dohányzóhoz tartozó szemetesek ürítése, asztalka letörlése, padok, könyöklők letisztítása
2 m2
• Udvaron elhelyezkedő társalgó asztal, és székek letörlése 1 m2.
• Üvegfelület kerettel együtt két oldal: 638 m2 +10%
• Üvegfelület tisztítása emelőkosaras autóval: 12 m2 +10%
C) A szolgáltatásteljesítésének időpontja:
• Napi takarítási munkák végzésének időpontja munkanapokon (hétfőtől-péntekig):
17.00-06.00 óra között
• Nagytakarítás végzése általában hétvégén, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Eseti takarítás végzése, akár hétvégén is, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Vállalkozó részére a takarításhoz szükséges eszközeinek helyben történő mosására lehetőség van.
CHÁZÁR9 IRODAHÁZ – 1146 Budapest, Cházár András u. 9.
A) Elvégzendő feladatok:
1) Munkanapokon
Irodaház:szemetes edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje,íróasztalokon, a szabadon hagyott
felületek letörlése, portalanítása,irodai bútorok, ablakpárkányok ajtó peremek, kapcsolók, berendezési tárgyak
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180cm magasságig letörlése, portalanítása,padlózat felseprése, felmosása, szükség szerint porszívózás, fal és
asztalok közötti résekre odafigyeléssel,ajtókilincsek, bútorgombok és zárak körüli kéznyomok eltávolítása,a
szemét gyűjtőhelyre történő szállítása.konyhapultok, asztalok, székek letörlése,konyhabútorgombok, ajtók
letörlése,konyhai berendezések tisztántartása,a mosogatóban elhelyezett edények mosogatása.piszoárok, WC
kagylók, ülőkék fertőtlenítő tisztítása,mosdókagyló letörlése,tükrök tisztítása,WC papír, kéztörlő, szappantartók
letörlése,Megrendelő által biztosított higiéniás termékek a szintenkénti mosdókba és konyhákba WC papír,
kéztörlő, folyékony szappan, mosogatószer, légfrissítő, kézfertőtlenítő, eszközökkel történő feltöltés.lépcsőház,
lépcsőfordulók padlózatának söprése, felmosása,virágok locsolása szükség szerint,korlátok, korlátközök, kapcsolók
portalanítása,
Udvar:Hamutartók ürítése, kimosása.A pihenő részen lévő asztal, és padok nedves letisztítása.kihelyezett szemetes
edények ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje.Ajánlattevő feladata napi rendszerességgel az ingatlant
közvetlenül határoló utcai és belső járdák, felszíni parkoló és az udvar tisztántartása. A vonatkozó jogszabályoknak
és előírásoknak megfelelően különös alapossággal szükséges a téli időszakban gondoskodni a hó eltakarításról,
illetve a síkosság-mentesítésről a járdák és az ingatlan parkolójának területén.A téli időszakban a hó elkotrását és
a terület síkosság-mentesítését ajánlatkérő kérésétől - munkaszüneti napokon is - számított két órán belül el kell
végezni.
A síkosság-mentesítéshez szükséges anyag beszerzésének ellenértékét a megajánlandó díjak tartalmazzák. A
síkosság-mentesítéshez a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő anyag használható.
2. Félévi rendszerességgel végzett, nagytakarítási feladatok:
Íróasztalok és berendezési tárgyak, bútorok nedves lemosása,szemetesek fertőtlenítő lemosása,üvegfelület
tisztítás,ajtók, ajtókeretek lemosása teljes magasságban, padló gépi tisztítása.konyhabútorok külső, belső
fertőtlenítő lemosása teljes magasságban,hűtőszekrények leolvasztása, külső, belső fertőtlenítő lemosása,konyhai
gépek letisztítása,szőnyegek, kárpitok vegyszeres gépi tisztítása,csempék, csapok, oldalfalak fertőtlenítő
lemosása,folyosón elhelyezett berendezések nedves lemosása,korlátok lemosása,A szintenkénti folyosón található
falikarokon lévő üvegbúrák nedves lemosása.
A karakterkorlát miatt jelen pont a II.2.14) További információ pontban folytatódik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M2.1) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli
többlettapasztalata [min. 0 - max. 12 hónap] 5
2 3. M2.2) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12
hónap] 5
3 4. M2.3) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12
hónap] 5
4 5. M2.4) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata [min. 0 - max. 12
hónap] 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
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2) A Felolvasólapon az 1.) értékelési részszemponthoz megadott, Nettó ajánlati ár (HUF)-on belül ajánlatkérő
kéri feltüntetni a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott ártáblázat alapján a Rendszeres takarítás
nettó vállalkozói díját (Ft/hó) összesen, súlyszám:60, a Nagytakarítás nettó vállalkozói díját (Ft/alkalom)
összesen,súlyszám:10, és az Eseti megrendelésre végzett takarítás nettó díját (Ft/Fő/óra) összesen, súlyszám:10
díjakat.
3) A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt
dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati
elemek legkedvezőbb szintjét (12 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül
is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
A II.2.4 közbeszerzés ismertetése itt folytatódik:
3. Eseti takarítási feladatok:
Hétvégi átalakítások alatt keletkezett szennyeződések eltakarítása a napi takarítás időpontjától eltérő időben,
hétvégén.
B) Takarítandó, tisztítandó területek és felületek: Irodaház területe: 1373 m2 +- 10%, Udvaron elhelyezkedő
dohányzóhoz tartozó szemetesek ürítése, asztal letörlése, padok, könyöklők letisztítása 2 m2 +- 10%,Üvegfelület
kerettel együtt két oldal: 814 m2 +-10%,Bejárati esőtető tisztítása (két oldala) 19 m2 +-10%,Az utcai és
belső járdák, felszíni parkoló és udvar: 515 m2+-10%. (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő
hóeltakarítási feladat mennyiségével
C) A szolgáltatás teljesítésének időpontja:
• Napi takarítási munkák végzésének időpontja munkanapokon (hétfőtől-péntekig): 17.00-06.00 óra között
• Nagytakarítás végzése általában hétvégén, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Eseti takarítás végzése, akár hétvégén is, előre egyeztetett, ütemezett időpontban.
• Vállalkozó részére a takarításhoz szükséges eszközeinek helyben történő mosására nincs lehetőség.
• 1 fő udvaros munkanapokon (hétfőtől-péntekig): reggel 07:00-09:00 óra között
LOGISZTIKAI KÖZPONT - 1151 Budapest, Bogáncs út 12.
A) Elvégzendő feladatok:
1) Munkanapokon:Logisztikai Központ: szőnyegpadló porszívózása,Burkolat, kövezet felmosása,Telefonok,
számítógépek, íróasztalok, iratokkal nem fedett területek portalanítása, valamint a berendezési tárgyak 2 mig történő portalanítása (bútor, lámpa, váza, kép stb.),Szemetesek ürítése, a szemét kijelölt helyre történő
szállítása,Iratmegsemmisítők ürítése,Irodahelyiségek ajtói, bevilágítói, kilincsei környékének tisztítása,
vegyszeres lemosása,Villanykapcsolók, konnektorok (parapetek) tisztítása,Fajanszok fertőtlenítővel történő
tisztítása,WC papír, kéztörlő tartók, szappanadagolók feltöltése. (A feltöltéshez szükséges WC papírt, kéztörlőt
és folyékony szappant ajánlatkérő biztosítja),Teakonyhák pultjainak, mosogatójának, asztalának fertőtlenítős
tisztítása,Teakonyhák gépeinek tisztántartása.
Udvar:Ajánlattevő feladata napi rendszerességgel az ingatlant közvetlenül határoló utcai és belső járdák
tisztántartása. A vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően különös alapossággal szükséges a téli
időszakban gondoskodni a hó eltakarításról, illetve a síkosság-mentesítésről a járdák és az ingatlan parkolójának,
valamint az épület két végén található rakodási területén.
Hamutartók ürítése, kimosása.Téli időszakban a hó elkotrását és a terület síkosság-mentesítését ajánlatkérő
kérésétől számított két órán belül el kell végezni.A síkosság-mentesítéshez szükséges anyag beszerzésének
ellenértékét a megajánlandó díjak tartalmazzák. A síkosság-mentesítéshez a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő anyag használható.
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2) Heti rendszerességgel:Logisztikai Központ: belső ablakkönyöklők portalanítása.Pókhálók eltávolítása.Csempék
tisztítása.Korlátok tisztítása.
3) Félévi rendszerességgel végzett, nagytakarítási feladatok:Logisztikai Központ: Üvegfelületek
tisztítása.Szalagfüggönyök tisztítása.Párkányok, belső- külső könyöklők tisztítása.Szőnyeg, szőnyegpadló, kárpit
vegyszeres gépi tisztítása.Bútorok, berendezési tárgyak ápolószeres tisztítása teljes magasságig.Mellékhelyiségek
fertőtlenítő nagytakarítása, alaptisztítása.Csempék, burkolatok vegyszeres tisztítása teljes magasságig.Kamerák és
a mozgásérzékelők törlése. Burkolatok fugáinak tisztítása.
B) Takarítandó, tisztítandó területek és felületek:
• Logisztikai Központ takarítási területe: 450,84 m2 + 10%.
• Üvegfelület két oldal, kerettel együtt: 384 m2
• Udvar: 4467 m2 +-10% (a mennyiség megegyezik a téli időszakban végzendő hóeltakarítási feladat
mennyiségével)
C) A szolgáltatással szemben támasztott követelmények:Napi takarítási munkák végzésének időpontja
munkanapokon (hétfőtől-péntekig): 04.30-07.00 óráig,Nagytakarítás végzése általában hétvégén, előre
egyeztetett, ütemezett időpontban.A nagytakarítások alkalmával hasonló módon kell a teljesítést átvenni, illetve
igazolni. Vállalkozó számlájának kötelező mellékletét képezi az „Ellenőrzési napló” vonatkozó része.Vállalkozó
részére a takarításhoz szükséges eszközeinek helyben történő mosására nincs lehetőség
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 150 - 428524
(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: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/10/26 (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: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11909051242
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
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: 21074400,00
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
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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: eseti helyettesíttés
egyes nagytakarítási feladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (23390120209) - 4026 Debrecen, Mester Utca 39. tetőtér 14.
2. Taképszolg Takarító és Építési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (11745602243) - 1117
Budapest, Budafoki Út 60.
3. Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (11909051242) - 1144
Budapest, Füredi Utca 5/A.
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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapesti Corvinus Egyetem (24807/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19156972244
Postai cím: Fővám Tér 8 37058
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rákos Tibor
Telefon: +36 1482 7715
E-mail: tibor.rakos@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14122460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-corvinus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.uni-corvinus.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyetem
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BCE - utazásszervezési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001169612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

172

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés – Budapesti Corvinus Egyetem részére utazásszervezési szolgáltatások beszerzése nettó 200 millió
forint keretösszeg erejéig
Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak hivatalos utazásaihoz szükséges repülőjegy beszerzése,
szállásfoglalás, továbbá egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevétele, egyedi megrendelések alapján (éves
szinten minimum 530 db egyedi megrendelés, összesen minimum 200 fő), nettó 200 millió forint keretösszeg
erejéig. AK a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 200000000,00 (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: BCE - utazásszervezési szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak hivatalos utazásaihoz szükséges repülőjegy beszerzése,
szállásfoglalás, továbbá egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevétele, egyedi megrendelések alapján (éves
szinten minimum 530 db egyedi megrendelés, összesen minimum 200 fő), nettó 200 millió forint keretösszeg
erejéig. AK a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmasságban előírt 1 fő utazásszervező szakember alkalmassági
követelményként megjelölt 36 hónapos szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalata (minimum 0 –
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont alszempontjai:
Repülőjegy (hagyományos és menetrend szerinti) foglalási és kiállítási díja (Ft/jegy)
súlyszám: 15
Repülőjegy (fapados/diszkont) foglalási és kiállítási díja (Ft/jegy)
súlyszám: 15
Vasútjegy ügyintézési díja (Ft/jegy)
súlyszám: 10
Egyéb menetjegyek (így különösen hajójegyek, autóbuszjegyek, kompjegyek) ügyintézési díja (Ft/jegy)
súlyszám: 6
Szállásfoglalás (egyéni/csoportos) ügyintézési díja (Ft/alkalom)
súlyszám: 15
Biztosítások (repülőjegy, utas, útlemondás) foglalásának díja (Ft/fő)
súlyszám: 9
Gépkocsibérlés ügyintézési díja (Ft/alkalom)
súlyszám: 15
Repülőjegy módosításának (csere/módosítás/törlés/lemondás) részben vagy egészben fel nem használt
repülőjegyek visszatérítésének, szálláshely/biztosítások módosításának, törlésének, lemondásának ügyintézési
díja (Ft/alkalom)
súlyszám: 5
Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontoknál a fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén
az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket
és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható
pontszámtartomány 0-10 pont.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 155 - 443396
(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: BCE - utazásszervezési szolgáltatások beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10174902241
Postai cím: Nádor Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
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E-mail: management@otptravel.hu
Telefon: +36 13547315
Internetcím(ek): (URL) www.otptravel.hu
Fax: +36 19997958
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
10174902-2-41
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
OTP Travel Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 21.); 10174902-2-41
Weco-Travel Kft. (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.); 10331615-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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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. § (3)
bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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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Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (24889/2022)
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: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15752026251
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752198251
Postai cím: Jókai Út 18
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752318251
Postai cím: Várkör Utca 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752301251
Postai cím: Külső-kádártai Út 12
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752095251
Postai cím: Pesti Barnabás Utca 25
Város: Sopronkőhida
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9407
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752129251
Postai cím: Annamajor 1
Város: Baracska
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2471
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752215251
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 19
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752260251
Postai cím: Béla király Tér 4.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752253251
Postai cím: Papnövelde Utca 7-11
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752136251
Postai cím: Pálhalma 0
Város: Dunaújváros - Pálhalma
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2407
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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Hivatalos név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Nemzeti azonosítószám: 15752019251
Postai cím: Pomázi Utca 6
Város: Pilisszentkereszt
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2098
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15833868251
Postai cím: Ráckevei Út 6
Város: Tököl
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752181251
Postai cím: Nagy Ignác Utca 5-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapest Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752057251
Postai cím: Kozma Utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
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Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Váci Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752033251
Postai cím: Köztársaság Út 62-64. 2864/4
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Márianosztrai Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752071251
Postai cím: Pálosok Tere 1
Város: Márianosztra
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2629
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752112251
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Állampuszta
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752222251
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Postai cím: Mátyási Utca 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kalocsai Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752064251
Postai cím: Szt. István király Utca 26
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15839929251
Postai cím: Szegedi Út 73-75
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752284251
Postai cím: Dózsa György Utca 1/a
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
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Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752105251
Postai cím: Mars Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Békés Megyei Büntetés-végrehajtási intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752208251
Postai cím: Béke Sugárút 38
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752150251
Postai cím: Iparkamara Utca 1 9631
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752246251
Postai cím: Bujtos Utca 5
Város: Nyíregyháza
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NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752167251
Postai cím: Törvényház Út 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752040251
Postai cím: Madách Utca 2 447.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: 15752088251
Postai cím: Kazinczy Út 35.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752239251
Postai cím: Fazekas Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tiszalöki Országos Bv. Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15598835251
Postai cím: Kossuth L Út 124
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15762922251
Postai cím: Söptei Út 020/1-8
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13508212
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13508212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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 szintű
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: Büntetés-végrehajtás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek a bv. intézetek részére 2022
Hivatkozási szám: EKR000940812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek szállítása egyedi megrendelések alapján:
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában megtalálható
nem támogatott gyógyszerek;
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszerek /Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA)/
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
nem támogatott gyógyszerek listája /Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA)/
1. rész: I. agglomerációban lévő bv. intézetek részére, 2. rész: II. agglomerációban lévő bv. intézetek részére, 3. rész:
III. agglomerációban lévő bv. intézetek részére, 4. rész: IV. agglomerációban lévő bv. intézetek részére, 5. rész: V.
agglomerációban lévő bv. intézetek részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 718530526,00 (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: 1. agglomeráció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: 9021 Győr, Jókai u. 18.,9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u.
25.,9700 Szombathely, Söptei út,8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.,8900 Zalaegerszeg, Várkör 4.,2098
Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően:
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 4 365 618 Ft,
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 35 000 000 Ft,
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 57 000 000 Ft,
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 15 600 000 Ft,
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 809 524 Ft,
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 1 200 000 Ft,
Összesen 116 975 142 Ft.
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
A szerződés alapján megrendelésre kerülő gyógyszerek:
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában megtalálható
nem támogatott gyógyszerek;
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszerek,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
nem támogatott gyógyszerek.
A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján, amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt időtartamon belül. Nyertes AT sem
mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető
termékekkel kapcsolatban. A termékeket fogvatartottanként névre szólóan egymástól elkülönítetten szükséges
csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert
megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok
felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek
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csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét, ennek hiányában
Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és a tárolás módját
jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel rendelkező
terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve annak
átvétele megtagadható. A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket biztosítja,
amely alól kivételt képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi.
A Termékek szállítása nyertes AT költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével
az irányadó jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő
terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért
külön költség nem kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai
hatósági árak, ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI
Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár +
az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a számlák kifizetésére havonta
egyszer, a szerződés tervezet 4.7. pontja szerint kerül sor. Ha a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések teljesítése 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempontok:
Ajánlati ár: Az OGYÉI Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a
nagykereskedelmi ár + az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az árrés mértékét
úgy kell meghatározni, hogy az ár tartalmazzon valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint
a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget, adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.
Ajánlati ár alatt a nagykereskedelmi ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a nagykereskedelmi ár % -ában
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal) értendő. Ajánlatkérő a 0% megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő: Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb,
mint 30 %. A 30% –nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Pontszámítás módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 2. számú melléklet A. 1. pontja szerinti
függvény alapján, a KKD-ban részletezettek szerint.
Az egyedi megrendelés teljesítésének vállalt határideje rendkívüli megrendelés esetén: 2- 12 óra között.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő:
Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje, melyre ajánlatkérő 0 pontot ad: 12 óra. A 12 óra megajánlás nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
A 12 óránál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt
maximális 10 pontot ad: 2 óra. Pontszámítás módszere: arányosítás, a KKD-ban részletezettek szerint.
II.2.1)
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Elnevezés: 2. agglomeráció
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: A szerződéstervezet 3.9. pontjában található II. agglomerációhoz
tartozó telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően:
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 57 142 857 Ft,
Budapesti Fegyház és Börtön 50 086 913 Ft,
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 8 874 441 Ft,
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 38 400 000 Ft,
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 41 825 552 Ft,
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 7 500 000 Ft,
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 080 000 Ft,
Összesen: 206 909 763 Ft.
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
A szerződés alapján megrendelésre kerülő gyógyszerek:
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában megtalálható
nem támogatott gyógyszerek;
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszerek,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
nem támogatott gyógyszerek.
A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt időtartamon belül. Nyertes AT sem
mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető
termékekkel kapcsolatban. A termékeket fogvatartottanként névre szólóan egymástól elkülönítetten szükséges
csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert
megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok
felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek
csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét, ennek hiányában
Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és a tárolás módját
jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel rendelkező
terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve annak
átvétele megtagadható. A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket biztosítja,
amely alól kivételt képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi. A Termékek
szállítása nyertes AT költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével az irányadó
jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő terméktételeket
(pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért külön költség
nem kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai hatósági árak,
ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI Gyógyszer-
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adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár + az ajánlatában
megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt
ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a számlák kifizetésére havonta egyszer, a
szerződés tervezet 4.7. pontja szerint kerül sor. Ha a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg
kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések teljesítése 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempontok:
Ajánlati ár: Az OGYÉI Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a
nagykereskedelmi ár + az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az árrés mértékét
úgy kell meghatározni, hogy az ár tartalmazzon valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint
a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget, adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.
Ajánlati ár alatt a nagykereskedelmi ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a nagykereskedelmi ár % -ában
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal) értendő. Ajánlatkérő a 0% megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő: Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb,
mint 30 %. A 30% –nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Pontszámítás módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 2. számú melléklet A. 1. pontja szerinti
függvény alapján, a KKD-ban részletezettek szerint.
Az egyedi megrendelés teljesítésének vállalt határideje rendkívüli megrendelés esetén: 2- 12 óra között.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő:
Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje, melyre ajánlatkérő 0 pontot ad: 12 óra. A 12 óra megajánlás nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
A 12 óránál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt
maximális 10 pontot ad: 2 óra. Pontszámítás módszere: arányosítás, a KKD-ban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: 3. agglomeráció
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: A szerződéstervezet 3.9. pontjában található III. agglomerációhoz
tartozó telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően:
Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 66 874 848 Ft,
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 38 571 429 Ft,
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 6 215 000 Ft,
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 4 285 714 Ft,
Kalocsai Fegyház és Börtön 13 200 000 Ft,
Szegedi Fegyház és Börtön 60 000 000 Ft,
Összesen: 189 146 991 Ft.
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
A szerződés alapján megrendelésre kerülő gyógyszerek:
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában megtalálható
nem támogatott gyógyszerek;
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszerek,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
nem támogatott gyógyszerek.
A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt
időtartamon belül. Nyertes AT sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet
az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.A termékeket fogvatartottanként névre
szólóan egymástól elkülönítetten szükséges csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott
fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket
úgy köteles leszállítani, hogy azok felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási
előírásoknak megfeleljen.
A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét,
ennek hiányában Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és
a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel
rendelkező terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve
annak átvétele megtagadható. A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket
biztosítja, amely alól kivételt képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi. A
Termékek szállítása nyertes AT költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével
az irányadó jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő
terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért
külön költség nem kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai
hatósági árak, ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI
Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár +
az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a számlák kifizetésére havonta
egyszer, a szerződés tervezet 4.7. pontja szerint kerül sor. Ha a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések teljesítése 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempontok:
Ajánlati ár: Az OGYÉI Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a
nagykereskedelmi ár + az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az árrés mértékét
úgy kell meghatározni, hogy az ár tartalmazzon valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint
a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget, adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.
Ajánlati ár alatt a nagykereskedelmi ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a nagykereskedelmi ár % -ában
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal) értendő. Ajánlatkérő a 0% megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő: Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb,
mint 30 %. A 30% –nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Pontszámítás módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 2. számú melléklet A. 1. pontja szerinti
függvény alapján, a KKD-ban részletezettek szerint.
Az egyedi megrendelés teljesítésének vállalt határideje rendkívüli megrendelés esetén: 2- 12 óra között.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő:
Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje, melyre ajánlatkérő 0 pontot ad: 12 óra. A 12 óra megajánlás nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
A 12 óránál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt
maximális 10 pontot ad: 2 óra. Pontszámítás módszere: arányosítás, a KKD-ban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: 4. agglomeráció
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: A szerződéstervezet 3.9. pontjában található IV.
agglomerációhoz tartozó telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően:
Balassagyarmati Fegyház és Börtön 5 714 286 Ft,
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 80 000 000 Ft,
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 000 000 Ft,
Márianosztrai Fegyház és Börtön 16 000 000 Ft,
Váci Fegyház és Börtön 25 000 000 Ft,
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 2 000 000 Ft,
Összesen: 131 714 286 Ft.
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Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
A szerződés alapján megrendelésre kerülő gyógyszerek:
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában megtalálható
nem támogatott gyógyszerek;
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszerek,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
nem támogatott gyógyszerek.
A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt időtartamon belül. Nyertes AT sem
mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető
termékekkel kapcsolatban. A termékeket fogvatartottanként névre szólóan egymástól elkülönítetten szükséges
csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert
megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok
felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen.
A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét,
ennek hiányában Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és
a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel
rendelkező terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve
annak átvétele megtagadható. A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket
biztosítja, amely alól kivételt képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi. A
Termékek szállítása nyertes AT költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével
az irányadó jogszabályok és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő
terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért
külön költség nem kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai
hatósági árak, ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI
Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár +
az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a számlák kifizetésére havonta
egyszer, a szerződés tervezet 4.7. pontja szerint kerül sor. Ha a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések teljesítése 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempontok:
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Ajánlati ár: Az OGYÉI Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a
nagykereskedelmi ár + az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az árrés mértékét
úgy kell meghatározni, hogy az ár tartalmazzon valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint
a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget, adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.
Ajánlati ár alatt a nagykereskedelmi ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a nagykereskedelmi ár % -ában
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal) értendő. Ajánlatkérő a 0% megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő: Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb,
mint 30 %. A 30% –nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Pontszámítás módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 2. számú melléklet A. 1. pontja szerinti
függvény alapján, a KKD-ban részletezettek szerint.
Az egyedi megrendelés teljesítésének vállalt határideje rendkívüli megrendelés esetén: 2- 12 óra között.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő:
Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje, melyre ajánlatkérő 0 pontot ad: 12 óra. A 12 óra megajánlás nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
A 12 óránál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt
maximális 10 pontot ad: 2 óra. Pontszámítás módszere: arányosítás, a KKD-ban részletezettek szerint.
II.2.1)
Elnevezés: 5.agglomeráció
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: A szerződéstervezet 3.9. pontjában található V. agglomerációhoz
tartozó telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott
gyógyszerek szállítása egyedi megrendelések alapján az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekbe, az alábbi nettó
keretösszegeknek megfelelően:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 19 200 000 Ft,
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2 984 344 Ft,
Jász- Nagykun Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3 600 000 Ft,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet 5 000 000 Ft,
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 10 000 000 Ft,
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 33 000 000 Ft,
Összesen: 73 784 344 Ft.
Az egyes Vevők kötelezettséget vállalnak az adott Vevőre vonatkozó keretösszeg 70%-ának lehívására a szerződés
időtartama alatt.
A szerződés alapján megrendelésre kerülő gyógyszerek:
- az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Gyógyszer-adatbázisában megtalálható
nem támogatott gyógyszerek;
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszerek,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető nyilvános vényköteles társadalombiztosítás által
nem támogatott gyógyszerek.
A bv. intézetek szükség szerinti gyakorisággal rendelik meg az alapellátás biztosításához szükséges
gyógyszereket, megrendelőlapon, valamint a fogvatartott nevére szólóan kiállított orvosi vények útján amit
a nyertes ajánlattevő térítésmentesen szállít a bv. intézetnek. A megrendelés teljesítése a megrendelések
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leadásának megfelelően, folyamatosan történik. Rendes megrendelés esetén legkésőbb a megrendelés leadását
követő 2. munkanapon, rendkívüli megrendelés esetén az ajánlatban vállalt időtartamon belül. Nyertes AT sem
mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető
termékekkel kapcsolatban. A termékeket fogvatartottanként névre szólóan egymástól elkülönítetten szükséges
csomagolni. A gyógyszerek csomagolásán fel kell tüntetni az adott fogvatartott nevét, aki részére a gyógyszert
megrendelték, vagy azt vényre írták. Nyertes AT valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok
felhasználhatósága a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek
csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét, ennek hiányában
Vevő a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A csomagoláson a felhasználhatósági időt és a tárolás módját
jól láthatóan meg kell jelölni. AK kizárólag háromhavi vagy ettől hosszabb időszakú lejárati idővel rendelkező
terméket vesz át, ezen előírásnak nem megfelelő termék leszállítása hibás teljesítésnek minősül, illetve annak
átvétele megtagadható.
A helyettesíthető gyógyszerek között Nyertes AT az alacsonyabb árfekvésűeket biztosítja, amely alól kivételt
képez, ha a receptköteles termékek vényein az orvos ezt nem engedélyezi. A Termékek szállítása nyertes AT
költségére, az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével az irányadó jogszabályok
és szakmai követelményeinek betartásával történik. A különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl.
gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítani. A szállításért külön költség nem
kerülhet felszámításra. A vényköteles társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árai hatósági árak,
ennek megfelelően nyertes AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani. Az OGYÉI Gyógyszeradatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a nagykereskedelmi ár + az ajánlatában
megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt
ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a számlák kifizetésére havonta egyszer, a
szerződés tervezet 4.7. pontja szerint kerül sor. Ha a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg
kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések teljesítése 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempontok:
Ajánlati ár: Az OGYÉI Gyógyszer-adatbázisában megtalálható nem támogatott gyógyszereket nyertes AT a
nagykereskedelmi ár + az ajánlatában megadott ……. % árrés alkalmazásával köteles szállítani. Az árrés mértékét
úgy kell meghatározni, hogy az ár tartalmazzon valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint
a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget, adót és illetéket, kivéve az ÁFA összegét.
Ajánlati ár alatt a nagykereskedelmi ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a nagykereskedelmi ár % -ában
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal) értendő. Ajánlatkérő a 0% megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő: Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb,
mint 30 %. A 30% –nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Pontszámítás módszere: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 2. számú melléklet A. 1. pontja szerinti
függvény alapján, a KKD-ban részletezettek szerint.
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Az egyedi megrendelés teljesítésének vállalt határideje rendkívüli megrendelés esetén: 2- 12 óra között.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő:
Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje, melyre ajánlatkérő 0 pontot ad: 12 óra. A 12 óra megajánlás nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
A 12 óránál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt
maximális 10 pontot ad: 2 óra. Pontszámítás módszere: arányosítás, a KKD-ban részletezettek szerint.
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 152 - 434268
(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: 1. agglomeráció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: 28874119242
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: ISEUM PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25995082218
Postai cím: Rákóczi Utca 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZENT FLÓRIÁN Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27260056219
Postai cím: Bosnyák Utca 2
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZENT ISTVÁN PHARMA Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23663062211
Postai cím: Széchenyi Tér 24-26
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Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: THAN KÁROLY PATIKA Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22484796208
Postai cím: Újteleki Utca 54
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GYÖMBÉR PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24612753213
Postai cím: Gyömbér Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 116975142,00
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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. agglomeráció
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: 28874119242
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZARVAS GYÓGYSZERTÁR Gyógyszerkereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám: 28598763243
Postai cím: Ráday Gedeon Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: DRÁVA 2007 Gyógyszerkereskedelmi Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 14091074214
Postai cím: Köztársaság Utca 2., fszt. 1.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Százhalom Gyógyszertár Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11726258241
Postai cím: Huba Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Indóház Patika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25116401202
Postai cím: Szabadság Utca 30
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GYÖMBÉR PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24612753213
Postai cím: Gyömbér Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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: 206909763,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. agglomeráció
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: 28874119242
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: JÓKAI PHARMA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21732230206
Postai cím: Jókai Utca 45
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZENT GYÖRGY PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20358642206
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9/11
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: 3 CSEPP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24182373206
Postai cím: Petőfi Utca 20
Város: Csengele
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6765
Ország: Magyarország
E-mail: office@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Százhalom Gyógyszertár Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11726258241
Postai cím: Huba Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: GYÖMBÉR PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság

203

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

204

Nemzeti azonosítószám: 24612753213
Postai cím: Gyömbér Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 189146991,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. agglomeráció
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: 28874119242
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KAFARNAUM PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14091861242
Postai cím: Kossuth Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZARVAS GYÓGYSZERTÁR Gyógyszerkereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám: 28598763243
Postai cím: Ráday Gedeon Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Szinvapark Patika Gyógyszerkereskedelmi Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14090712205
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 2-4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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Hivatalos név: SZENT ANTAL PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23595019205
Postai cím: Széchenyi Utca 70
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZENT ISTVÁN PHARMA Gyógyszerészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23663062211
Postai cím: Széchenyi Tér 24-26
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 131714286,00
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: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5.agglomeráció
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Karina Patika Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság.
Nemzeti azonosítószám: 28874119242
Postai cím: Lavotta Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: karinapatika1104@gmail.com
Telefon: +36 12629830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZARVAS GYÓGYSZERTÁR Gyógyszerkereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám: 28598763243
Postai cím: Ráday Gedeon Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Szinvapark Patika Gyógyszerkereskedelmi Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14090712205
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 2-4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
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A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZENT ANTAL PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23595019205
Postai cím: Széchenyi Utca 70
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: karolina.korodi@phhold.hu
Telefon: +36 302114089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497198
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73784344,00
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:
Nyertes közös ajánlattevők az egyes részek vonatkozásában:
1.rész:
Karina Patika Bt., 1104 Budapest, Lavotta u 62., 28874119-2-42
Gyömbér Patika Bt., 2030 Érd, Gyömbér u. 1., 24612753-2-13
ISEUM PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Kft., 9700 Szombathely, Rákóczi utca 1.,25995082-2-18
Szent István Pharma Bt., 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26., 23663062-2-11
Than Károly Patika Bt., 9400 Sopron, Ujteleki u. 54., 22484796-2-08
Szent Flórián Bt., Gyömbér Patika Bt., 8330 Sümeg, Bosnyák I. u. 2., 27260056-2-19
2.rész:
Karina Patika Bt., 1104 Budapest, Lavotta u 62., 28874119-2-42
Gyömbér Patika Bt., 2030 Érd, Gyömbér u. 1., 24612753-2-13
Indóház Patika Kft., 7623 Pécs, Szabadság utca 30., 25116401-2-02
Szarvas Gyógyszertár Gyógyszerkereskedelmi Kft.,1183 Budapest Ráday Gedeon Utca 6, 28598763-2-43
Százhalom Gyógyszertár Kft.,1134 Budapest Huba Utca 10.,11726258-2-41
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Dráva 2007 Kft. , 7570 Barcs, Köztársaság utca 2. fsz. 1., 14091074-2-14
3. rész:
Karina Patika Bt., 1104 Budapest, Lavotta u 62., 28874119-2-42
Gyömbér Patika Bt., 2030 Érd, Gyömbér u. 1., 24612753-2-13
Százhalom Gyógyszertár Kft.,1134 Budapest Huba Utca 10.,11726258-2-41
Jókai Pharma Bt. , 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 45., 21732230-2-06
Szent György Patika Bt., 6760 Kistelek, Kossuth Lajos utca 9/11., 20358642-2-06
3 Csepp Kft., 6765 Csengele, Petőfi utca 20., 24182373-2-06
4. rész:
Karina Patika Bt., 1104 Budapest, Lavotta u 62., 28874119-2-42
Szinvapark Patika Gyógyszerkereskedelmi Egészségügyi Kft.,3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky Utca
2-4,14090712-2-05
KAFARNAUM PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Kft.,1151 Budapest Kossuth Utca 5., 14091861-2-42
Szarvas Gyógyszertár Gyógyszerkereskedelmi Kft.,1183 Budapest Ráday Gedeon Utca 6, 28598763-2-43
Szent István Pharma Bt., 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26., 23663062-2-11
SZENT ANTAL PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Kft., 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70.,23595019-2-05
5. rész:
Karina Patika Bt., 1104 Budapest, Lavotta u 62., 28874119-2-42
Szinvapark Patika Gyógyszerkereskedelmi Egészségügyi Kft.,3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky Utca
2-4,14090712-2-05
Szarvas Gyógyszertár Gyógyszerkereskedelmi Kft.,1183 Budapest Ráday Gedeon Utca 6, 28598763-2-43
SZENT ANTAL PATIKA Gyógyszerkereskedelmi Kft., 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70.,23595019-2-05
További ajánlattevők:
FERENCVÁROSI PATIKA Gyógyszerészeti Betéti Társaság, 1106 Budapest Kabai Utca 1,20269638-2-42
Septem Patika Kft., Magyarország 2030 Érd, Budai Út 20.,24562201-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság (25006/2022)
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: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720742251
Postai cím: Kossuth Lajos Sugárút 22-24.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Mária Magdolna
Telefon: +36 62562400
E-mail: csiszarmm@csongrad.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://police.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
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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szentesi Rendőrkap. épületenergetikai fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001122422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

213

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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 „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00085 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Jelen eljárás a CsongrádCsanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szentesi Rendőrkapitányság, 6600 Szentes, Kossuth u. 43., hrsz.: 4666
épületegyüttesét érinti.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 268375930,00 (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: Szentesi Rendőrkap. épületenergetikai fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45231400-9
45300000-0
45350000-5

Kiegészítő szójegyzék
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45442100-8
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6600 Szentes, Kossuth utca 43., hrsz. 4666
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szentesi Rendőrkapitányság, 6600 Szentes, Kossuth
u. 43., Hrsz.: 4666 épületegyüttesét érinti. Fejlesztéssel érintett területi szerv: Szentesi Rendőrkapitányság. Ezen
épületegyüttes, az eltérő építési koroknak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és
az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani
követelményeinek, így az épületegyüttes jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a
külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszer korszerűsítését, 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 energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit
kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak, lapostetőnek és
a padlásfödémnek is. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület fűtési hálózatát és a HMV rendszerének a korszerűsítését, valamint a rendszer
szabályozását. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
Homlokzati nyílászárók cseréje 558 m2.
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival:
Homlokzati EPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal, káva kialakítással 1968 m2.
Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása: 75m2.
Lapostető utólagos hő-, hang- és vízszigetelése kapcsolódó munkáival:
Lapostető utólagos EPS hő- és hangszigetelése 755 m2.
Padlásfödém utólagos hő-és hangszigetelése kapcsolódó munkáival:
Padlásfödém utólagos kőzetgyapot hő- és hangszigetelése 352 m2.
Árkádfödém utólagos hő-és hangszigetelése kapcsolódó munkáival:
Árkádfödém kőzetgyapot hő- és hangszigetelése 27,4 m2.
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=2*45 kW;
Fűtési rendszer optimalizációja hőszivattyús rendszerrel: 1 készlet;
Fűtési ágról leágaztatva új HMV rendszer kiépítése: 1 készlet;
Új lapradiátorok és szerelvények beépítése: 103 db.
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival:
Napelemes energiarendszer kialakítása teljesítmény: 45 kWp (120 db 375 Wp napelem).
Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési
Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és
ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen
értelmezendők.
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.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36) 8
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0- max 36) 8
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0- max 36) 8
4 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 6
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-5.2.2-16-2016-00085
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített 9 hónap a munkaterület átadásától számítódik.
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Módszer: ár
szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok (többlettapasztalat és többletjótállás): egyenes
arányosítás. Pontszám: 0-10, részletesen a KD-ban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 231 - 607573
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(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: Szentesi Rendőrkap. épületenergetikai fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (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: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: keletutmr@gmail.com
Telefon: +36 42787910
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42786012
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: 268375930,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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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
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: MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV
felelős műszaki vezetői feladatok; szakipari munkák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt.
Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10.
Adószám: 11863557-2-04
Ajánlattevő neve: KIKOM Konstrukt Kft.
Székhelye: 6762 Sándorfalva Sövényházi út 54.
Adószám: 27978090-2-06
Ajánlattevő neve: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6728 Szeged Bajai Út 2/a
Adószám: 13656436-2-06
Ajánlattevő neve: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Mária Valéria Utca 11-13.
Adószám: 11392259-2-06
Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.
Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.
Adószám: 13240567-2-42
Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Székhelye: 1163 Budapest Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Adószám: 13939683-2-42
Ajánlattevő neve: System Service Kft.
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Bánát Utca 1/a
Adószám: 13385826-2-06
Ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 35.
Adószám: 25284801-2-06
Ajánlattevő neve: K-Bauwerk Építő és szerelőipari Kft.
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Mátyás Utca 3.
Adószám: 22971005-2-06
Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Bujtos Utca 14.
Adószám: 11896447-2-15
Ajánlattevő neve: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6721 Szeged Szilágyi Utca 8.
Adószám: 12567962-2-06
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. §-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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
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Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24119/2022)
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: Szakács Xénia
Telefon: +36 304698988
E-mail: szakacs.xenia@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
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 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: 301/2018. Kr. alapján központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megjelenítő eszközök beszerzése (MESZ)
Hivatkozási szám: EKR001422322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

221

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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 alá tartozó,
valamint az önként csatlakozó szervezetek részére megjelenítő eszközök beszerzése céljából az 1. közbeszerzési
részben 6 féle alaptermék, részegységekkel és tartozékokkal egyetemben mindösszesen 34 750 darabos
mennyiség, a 2. közbeszerzési részben 4 féle, összesen 3700 darabos mennyiség alaptermék vonatkozásában.
Az egyes közbeszerzési részek eredményeként kötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes
mennyiségeket a fentiek szerinti összesített keretmennyiségek képezik.
1. rész Projektorok
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 110611192,00 (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: Tájékoztató a DKM01MESZ20 szerinti KM2-ről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38652100-1
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 DKM01MESZ20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi
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Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bajai Szakképzési Centrum
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Debreceni Egyetem (DE)
Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Helikon Nonprofit Kft.
Kecskeméti Tankerületi Központ
Kisvárdai Szakképzési Centrum
Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
Közép-Budai Tankerületi Központ
Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
Magyar Honvédség Parancsnoksága
Magyarságkutató Intézet
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Miskolci Egyetem (ME)
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Pécsi Tudományegyetem
Petőfi Irodalmi Múzeum
Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Semmelweis Egyetem (SE)
STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Békéscsabai Szakképzési Centrum
Észak-Pesti Tankerületi Központ
Miskolci Egyetem (ME)
Monori Tankerületi Központ
Váci Tankerületi Központ
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Érdi Szakképzési Centrum
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 36 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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett
szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében
a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra
vonatkozó adatok
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konzorcium):
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.,13978774-2-41)
Woss Kft. (1141 Budapest Fogarasi Út 98., 12021927-2-42)
KVENTA Kft. (2040 Budaörs Vasút Utca 15.,10329102-2-13)
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest Angol Utca 32. 4.ép.2.em.,14160080-2-42)
Existore Kft. (6722 Szeged Tisza Lajos Krt. 47.,24165309-2-06)
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. (1163 Budapest Veres Péter Út 51.,13804828-2-42)
ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest Alíz U. 1. 7.emelet,12147784-2-43)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MESZ20 szerinti KM2-ről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38652100-1
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 DKM01MESZ20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Észak-Pesti Tankerületi Központ
Közép-Budai Tankerületi Központ
Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Somogy Megyei Kormányhivatal
Széchenyi István Egyetem (SZE)
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 6 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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

224

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: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett
szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében
a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra
vonatkozó adatok
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.,11809360242)
Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc Erenyő Utca 1.,24962106-2-05)
Macrotel Telefontechnikai Kft. (8200 Veszprém Gerenda Utca 4.,12941911-2-19)
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs Mártírok Utca 42.,10582048-2-02)
PANOR Informatika Zrt. (1139 Budapest Frangepán Utca 46-48.,25119071-2-41)
Sys IT Services Szolgáltató Kft. (1123 Budapest Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em,23994982-2-43)
Flaxcom Holding Zrt. (1149 Budapest Mogyoródi Út 53.,13985677-2-42)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.(1145 Budapest Újvilág Utca 50-52.,10649297-2-44)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MESZ20 szerinti KM2-ről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38652100-1
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 DKM01MESZ20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.
Debreceni Egyetem (DE)
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dunakeszi Tankerületi Központ
Érdi Tankerületi Központ
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Készenléti Rendőrség
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem (SE)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Székesfehérvári Tankerületi Központ
Terrorelhárítási Központ
Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
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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 19 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
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: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett
szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében
a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra
vonatkozó adatok
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo Utca 8.,12011069241)
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.,12928099-2-44)
Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59., 13644545- 2-43)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MESZ20 szerinti KM2-ről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38652100-1
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 DKM01MESZ20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Debreceni Egyetem (DE)
Magyar Honvédség Parancsnoksága
Semmelweis Egyetem (SE)
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Miskolci Egyetem (ME)
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 5 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett
szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében
a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra
vonatkozó adatok
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):
R+R Periféria Kft.(1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép.,12221402242)
ATOS Magyarország Kft.(1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet,10378144-2-41)
SERCO Informatika Kft.(1037 Budapest Bécsi Út 314.,12906240-2-41)
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: 2019 /S 225 - 551331
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MESZ20 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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_2126683 4
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) http://www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_1934130 5
Postai cím: Fogarasi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@woss.hu
Telefon: +36 12660895
Internetcím(ek): (URL) https://www.woss.hu
Fax: +36 14290658
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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Hivatalos név: KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96585070
Postai cím: Vasút Utca 15.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: office@kventa.hu
Telefon: +36 12695262
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50657900
Postai cím: Angol Utca 32. 4.ép.2.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@kermann.hu
Telefon: +36 14451670
Internetcím(ek): (URL) http://www.kermann.hu
Fax: +36 14451650
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Existore Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32496811
Postai cím: Tisza Lajos Krt. 47.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: roland.kovacs@existore.hu
Telefon: +36 302622739
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69066522
Postai cím: Veres Péter Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@dokucentrum.hu
Telefon: +36 14670022
Internetcím(ek): (URL) http://www.dokucentrum.hu
Fax: +36 14848200
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ALOHA Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11522757
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Postai cím: Alíz U. 1. 7.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@aloha.hu
Telefon: +36 203583792
Internetcím(ek): (URL) http://www.aloha.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93868719,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93868719,00
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: Tájékoztató a DKM01MESZ20 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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50883350
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu
Telefon: +36 14696908
Internetcím(ek): (URL) https://bravogroupoffice.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76209855
Postai cím: Erenyő Utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@szinvanet.hu
Telefon: +36 46533033
Internetcím(ek): (URL) http://www.szinvanet.hu
Fax: +36 46401819
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Macrotel Telefontechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_7645774
Postai cím: Gerenda Utca 4
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@macrotel.hu
Telefon: +36 203838108
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88591112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31762104
Postai cím: Mártírok Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mmcomputer.hu
Telefon: +36 72516516
Internetcím(ek): (URL) http://www.mmcomputer.hu
Fax: +36 72516529
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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Hivatalos név: PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93619480
Postai cím: Frangepán Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@panorinformatika.hu
Telefon: +36 16464780
Internetcím(ek): (URL) http://www.panor.hu
Fax: +36 16464783
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70990146
Postai cím: Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: varga.gergely@sisinformatika.hu
Telefon: +36 308160091
Internetcím(ek): (URL) http://www.sisinformatika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37091196
Postai cím: Mogyoródi Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@flaxcom.hu
Telefon: +36 12213940
Internetcím(ek): (URL) http://www.flaxcom.hu
Fax: +36 12213940
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586357
Internetcím(ek): (URL) http://www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2748508,00
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2748508,00
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: CHS Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - közreműködés a kiszállításban,
LSK Hungária Kft. - tesztelés; közreműködés a kiszállításban, eseti jelleggel beüzemelés,
Stiefel Eurocart Kft. - tesztelés, közreműködés a beüzemelésben
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MESZ20 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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
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E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) http://www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) http://www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41265237
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@rufusz.hu
Telefon: +36 12094743
Internetcím(ek): (URL) http://www.rufusz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7670461,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7670461,00
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ramiris Europe Kft. egyedi szerződések/megrendelések alapján közreműködik a projektorok / megjelenítő eszközök szállítást
megelőző előkészítésében, tesztelésében, rendeléshez kapcsolódó logisztikai tevékenység ellátásában,
az eszközök raktározásában, szakmailag támogatja a gyártók felé a rendelés feladását, Streamnet Kft. tesztelési, tervezési, szállítási és telepítési feladatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MESZ20 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:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85945450
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) http://www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6323504,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6323504,00
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: R+R Periféria Kft., ATOS
Magyarország Kft. és SERCO Informatika Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást
biztosító szervezet/alvállalkozó: LSK Hungaria Kft. - Termékek üzembehelyezésénél Gyártói segítséget
nyújt HelpDesk jelleggel, Ajánlattevő kollégái részére. (rendszertervezés, implementáció, tesztelés) az 1.
rész tekintetében részt vesz 4 400db projektor és/vagy kiegészítő termékének szállításában.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész
1. Delta Systems Kft.(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.,13978774-2-41)
Woss Kft.(1141 Budapest Fogarasi Út 98., 12021927-2-42)
KVENTA Kft.(2040 Budaörs Vasút Utca 15.,10329102-2-13)
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.(1149 Budapest Angol Utca 32. 4.ép.2.em.,14160080-2-42)
Existore Kft.(6722 Szeged Tisza Lajos Krt. 47.,24165309-2-06)
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.(1163 Budapest Veres Péter Út 51.,13804828-2-42)
ALOHA Informatika Kft.(1117 Budapest Alíz U. 1. 7.emelet,12147784-2-43)
2. rész
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Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft.(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.,11809360242)
Szinva Net Informatikai Zrt.(3518 Miskolc Erenyő Utca 1.,24962106-2-05)
Macrotel Telefontechnikai Kft.(8200 Veszprém Gerenda Utca 4.,12941911-2-19)
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.(7623 Pécs Mártírok Utca 42.,10582048-2-02)
PANOR Informatika Zrt.(1139 Budapest Frangepán Utca 46-48.,25119071-2-41)
Sys IT Services Szolgáltató Kft.(1123 Budapest Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em,23994982-2-43)
Flaxcom Holding Zrt.(1149 Budapest Mogyoródi Út 53.,13985677-2-42)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.(1145 Budapest Újvilág Utca 50-52.,10649297-2-44)
3. rész
4iG Nyrt.(1037 Budapest, Montevideo Utca 8.,12011069241)
T-Systems Magyarország Zrt.(1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.,12928099-2-44)
Rufusz Computer Informatika Zrt.(1111 Budapest, Budafoki út 59., 13644545- 2-43)
4. rész
R+R Periféria Kft.(1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép.,12221402242)
ATOS Magyarország Kft.(1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4.
emelet,10378144-2-41)
SERCO Informatika Kft.(1037 Budapest Bécsi Út 314.,12906240-2-41)
A tájékoztató a 2021.04.01. és 2021.06.30. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról
és közvetlen megrendelésekről szól a DKM01MESZ20. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan. 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 egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
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: 1025
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
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Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24215/2022)
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: Barta Viktória
Telefon: +36 301578884
E-mail: barta.viktoria@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
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 Kr. szerinti központi közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő Micro Focus licencek bővítése (MLIC20)
Hivatkozási szám: EKR000367802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

240

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá
tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezeteknél [ld. a felhívás VI.3)
1. pontját!] meglévő Micro Focus szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó
terméktámogatási szolgáltatások biztosítása tárgyában. Az eljárás tárgya szerinti 1 db ellátási csomag tételes
szolgáltatáslistáját a műszaki leírás szerinti 2760 db árlista sor képezi. A KM megkötését követően megvalósításra
kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből összeállított - konkrét tárgya
a KM megkötését követően, a verseny újranyitás vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során
kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 141928843,00 (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: Tájékoztató a DKM01MLIC20 sz. keretmegállapodásról
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01MLIC20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
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Ajánlatkérő szervezetek:
- Magyar Államkincstár
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
- Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
- Országos Vérellátó Szolgálat
- Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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 6 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
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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő (I. Konzorcium):
DKM0101MLIC20:
WSH Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 12048898-2-43
ATOS Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.
Adószám: 10378144-2-41
SCI-Hálózat ZRt.
1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Adószám: 12402179-2-42
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MLIC20 sz. keretmegállapodásról
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01MLIC20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
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Ajánlatkérő szervezetek:
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem
- Országos Vérellátó Szolgálat
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 3 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
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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
DKM0103MLIC20
Novell PSH Kft.
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Adószám: 12473018-2-43
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MLIC20 sz. keretmegállapodásról
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01MLIC20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
-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 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
DKM0104MLIC20
eGOV Kft.
1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
Adószám: 12870491-2-41
4iG Nyrt.
1037 Budapest, Montevideo u 8.
Adószám: 12011069-2-41
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Adószám: 25836965-2-13
SBP Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1.
Adószám: 14278565-2-41
DX Digital Transformation Solutions Zrt.
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Adószám: 26679028-2-43
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MLIC20 sz. keretmegállapodásról
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01MLIC20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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
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tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 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
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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő (V. Konzorcium):
DKM0105MLIC20:
TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Adószám: 12218778-2-42
TIGRA Rendszerház Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 13284220-2-43
DAMIT INFORMATIKA Kft.
6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.
Adószám: 13596789-2-06
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

245

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 116 - 282088
(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 DKM01MLIC20 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:
2021/09/30 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WSH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ATOS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SCI-Hálózat ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szihalom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
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: 89170299,00
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: Tájékoztató a DKM01MLIC20 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:
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2021/09/30 (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: Novell PSH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Neumann János utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
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: 31000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MLIC20 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
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/30 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: eGOV Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zoltán utca 8. félemelet 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: 4iG Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Invitech ICT Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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Hivatalos név: SBP Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 6. III. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: DX Digital Transformation Solutions Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 28-30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
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: 14354544,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01MLIC20 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2021/09/30 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TIGRA Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: DAMIT INFORMATIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hópárduc utca 7. fszt. 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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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: 7404000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
I. Konzorcium
(Keretmegállapodás alszáma: DKM0101MLIC20)
WSH Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 12048898-2-43
ATOS Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.
Adószám: 10378144-2-41
SCI-Hálózat ZRt.
1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Adószám: 12402179-2-42
II. Ajánlattevő:
(Keretmegállapodás alszáma: DKM0102MLIC20)
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Adószám: 12948901-2-41
III. Ajánlattevő:
Keretmegállapodás alszáma: DKM0103MLIC20
Novell PSH Kft.
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Adószám: 12473018-2-43
IV. Konzorcium
Keretmegállapodás alszáma: DKM0104MLIC20
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eGOV Kft.
1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
Adószám: 12870491-2-41
4iG Nyrt.
1037 Budapest, Montevideo u 8.
Adószám: 12011069-2-41
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Adószám: 25836965-2-13
SBP Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1.
Adószám: 14278565-2-41
DX Digital Transformation Solutions Zrt.
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Adószám: 26679028-2-43
V. Konzorcium
Keretmegállapodás alszáma: DKM0105MLIC20
TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Adószám: 12218778-2-42
TIGRA Rendszerház Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 13284220-2-43
DAMIT INFORMATIKA Kft.
6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.
Adószám: 13596789-2-06
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jel), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban.
I. Konzorcium
(Keretmegállapodás alszáma: DKM0101MLIC20)
WSH Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 12048898-2-43
ATOS Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.
Adószám: 10378144-2-41
SCI-Hálózat ZRt.
1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Adószám: 12402179-2-42
II. Ajánlattevő:
(Keretmegállapodás alszáma: DKM0102MLIC20)
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Adószám: 12948901-2-41
III. Ajánlattevő:
Keretmegállapodás alszáma: DKM0103MLIC20
Novell PSH Kft.
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Adószám: 12473018-2-43
IV. Konzorcium
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Keretmegállapodás alszáma: DKM0104MLIC20
eGOV Kft.
1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
Adószám: 12870491-2-41
4iG Nyrt.
1037 Budapest, Montevideo u 8.
Adószám: 12011069-2-41
Invitech ICT Services Kft.)
2040 Budaörs, Edison utca 4.
Adószám: 25836965-2-13
SBP Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1.
Adószám: 14278565-2-41
DX Digital Transformation Solutions Zrt.
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
Adószám: 26679028-2-43
V. Konzorcium
Keretmegállapodás alszáma: DKM0105MLIC20
TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Adószám: 12218778-2-42
TIGRA Rendszerház Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 13284220-2-43
DAMIT INFORMATIKA Kft.
6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.
Adószám: 13596789-2-06
Kapcsolattartó:
dr. Barta Viktória
közbeszerzési szakértő / FAKSZ
DKÜ Zrt.
A tájékoztató a 2021.07.01. és 2021.09.30. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01MLIC20 sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Eötvös Loránd Tudományegyetem (24571/2022)
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: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matisz Gabriella
Telefon: +36 306514561
E-mail: matisz.gabriella@kancellaria.elte
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bogdánfy 10/B energetikai korszerűsítése KEHOP
Hivatkozási szám: EKR001397732021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt tárgya az ELTE Bogdánfy úti sporttelep épületének energetikai felújítása, korszerűsítése.
Az energetikai korszerűsítési projekt keretein belül elvégzendő feéújítási munkák:
- nyílászáró csere
- homlokzati hőszigetelés
- tetőszigetelés
- fűtési rendszer
- napelemes rendszer
Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési költségeket
főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez épület villamos energia
felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetés szerűén használják.
A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagy arányú villamos energiafelhasználás
megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet nyílászáróinak cseréjével, homlokzati hőszigetelésével,
gépészeti korszerűsítésével, valamint napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk korszerűsíteni.
A főbejárattól húzódó belső útra fűződnek fel az egyes létesítmények, épületek és pályák. Ez az útvonal mind a
belső közlekedést, a pályák megközelítését, mind a közönség forgalmát szolgálja. A két útvonal összevonását
az a gazdasági (kihasználási) szempont támasztotta alá, hogy a sporttelep elsősorban az egyetemi fiatalság
sportolását szolgálja, csak másodsorban és járulékosan jelentkezik a közönség elhelyezésének igénye. Az öltözőés klubépület a főbejárat felől rövid úton közelíthető meg és szervesen kapcsolódik az atlétikai pályákhoz. Az
épület földszint+2 emeletes, a pálya felől teraszos elrendezésű. A 750 sportoló befogadására alkalmas öltöző és
mosdó a maximálisan elhelyezhető 150 fős egységekre, azaz 5 egységre oszlik. Ebből 3 egység (450) férfi-, 2 pedig
(300) női öltöző. Az egyes egységek önállóan közelíthetők meg és az épületegyüttes 1. emeletén helyezkednek el.
Az öltözők előtt húzódó és a pályákra néző terasz gimnasztika és pihenés célját szolgálja.
Az épület vasbeton pillérvázas szerkezetű, teraszos kialakítású épületegyüttes. Általános adatok az épületről:
- Fűtött nettó alapterület: 2193,34 m2
- Szintszám: 3 (földszint+2 szint)
- Alapozás: pontalap
- Teherhordó szerkezetek: vasbeton pillérvázas szerkezet vázkerámia kitöltő falazattal Födémszerkezet: monolit és
előregyártott vasbeton szerkezet
- Nyílászárók: korszerűtlen fém és fa szerkezetű nyílászárók
- Az épület lapostetős (síklemezes födémszerkezetű), és járható lapostető kivitelű.
A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új szerkezetek kialakításánál nem használt
szerkezetek. Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembevételével, szakaszosan
- ,,felülről lefelé", az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontása, csak állványról
történhet, ,,faldöntést alkalmazni" nem szabad. A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes
időtartama alatt az érintett terület elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok
kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek
védelméről megfelelően gondoskodni kell. A bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági
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műszaki leírás a mértékadó. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák megkezdése előtt el
kell végezni.
Felújítási projekt keretein belül az épületen új, korszerű műanyag és fémszerkezetű nyílászárók kerülnek
beépítésre. A teljesítés alatt értendő a szerkezetek legyártása, szállítása, helyszíni szerelése, a szerkezetek kitöltése
üveggel, tömör panellel, vagy egyéb betételemekkel. A lépcsőházakban található kopolit üveg felületek cseréje
2 rétegű, hőszigetelt üvegezésű, alumínium függönyfal szerkezetre szürke színben (RAL 7045), Uw=1,40 W/m2k
értékben.
A napelemek az épület lapos tetején, D-i tájolással, 15; illetve árnyékolóként a D-i homlokzaton 25 fokos
dőlésszöggel, fém tartószerkezeten lesznek elhelyezve, melyet be kell kötni az EPH rendszerbe.
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: Bogdánfy 10/B energetikai korszerűsítése KEHOP
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10/b. ELTE Bogdánfy úti
Sporttelep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya az Bogdánfy 10/B energetikai korszerűsítése KEHOP program keretében vállalkozási
szerződés alapján, az alábbiak szerint:
Tárgy, mennyiség:
A projekt tárgya az ELTE Bogdánfy úti sporttelep épületének energetikai felújítása, korszerűsítése.
Az energetikai korszerűsítési projekt keretein belül elvégzendő feéújítási munkák:
- nyílászáró csere
- homlokzati hőszigetelés
- tetőszigetelés
- fűtési rendszer
- napelemes rendszer
Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési költségeket
főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez épület villamos energia
felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetés szerűén használják.
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A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagy arányú villamos energiafelhasználás
megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet nyílászáróinak cseréjével, homlokzati hőszigetelésével,
gépészeti korszerűsítésével, valamint napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk korszerűsíteni.
A főbejárattól húzódó belső útra fűződnek fel az egyes létesítmények, épületek és pályák. Ez az útvonal mind a
belső közlekedést, a pályák megközelítését, mind a közönség forgalmát szolgálja. A két útvonal összevonását
az a gazdasági (kihasználási) szempont támasztotta alá, hogy a sporttelep elsősorban az egyetemi fiatalság
sportolását szolgálja, csak másodsorban és járulékosan jelentkezik a közönség elhelyezésének igénye. Az öltözőés klubépület a főbejárat felől rövid úton közelíthető meg és szervesen kapcsolódik az atlétikai pályákhoz. Az
épület földszint+2 emeletes, a pálya felől teraszos elrendezésű. A 750 sportoló befogadására alkalmas öltöző és
mosdó a maximálisan elhelyezhető 150 fős egységekre, azaz 5 egységre oszlik. Ebből 3 egység (450) férfi-, 2 pedig
(300) női öltöző. Az egyes egységek önállóan közelíthetők meg és az épületegyüttes 1. emeletén helyezkednek el.
Az öltözők előtt húzódó és a pályákra néző terasz gimnasztika és pihenés célját szolgálja.
Az épület vasbeton pillérvázas szerkezetű, teraszos kialakítású épületegyüttes. Általános adatok az épületről:
- Fűtött nettó alapterület: 2193,34 m2
- Szintszám: 3 (földszint+2 szint)
- Alapozás: pontalap
- Teherhordó szerkezetek: vasbeton pillérvázas szerkezet vázkerámia kitöltő falazattal Födémszerkezet: monolit és
előregyártott vasbeton szerkezet
- Nyílászárók: korszerűtlen fém és fa szerkezetű nyílászárók
- Az épület lapostetős (síklemezes födémszerkezetű), és járható lapostető kivitelű.
A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új szerkezetek kialakításánál nem használt
szerkezetek. Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembevételével, szakaszosan
- ,,felülről lefelé", az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontása, csak állványról
történhet, ,,faldöntést alkalmazni" nem szabad. A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes
időtartama alatt az érintett terület elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok
kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek
védelméről megfelelően gondoskodni kell. A bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági
műszaki leírás a mértékadó. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák megkezdése előtt el
kell végezni.
Felújítási projekt keretein belül az épületen új, korszerű műanyag és fémszerkezetű nyílászárók kerülnek
beépítésre. A teljesítés alatt értendő a szerkezetek legyártása, szállítása, helyszíni szerelése, a szerkezetek kitöltése
üveggel, tömör panellel, vagy egyéb betételemekkel. A lépcsőházakban található kopolit üveg felületek cseréje
2 rétegű, hőszigetelt üvegezésű, alumínium függönyfal szerkezetre szürke színben (RAL 7045), Uw=1,40 W/m2k
értékben.
A napelemek az épület lapos tetején, D-i tájolással, 15; illetve árnyékolóként a D-i homlokzaton 25 fokos
dőlésszöggel, fém tartószerkezeten lesznek elhelyezve, melyet be kell kötni az EPH rendszerbe.
Az Öltöző épület tetejére egy kültéri telepítésű teljes hővisszanyerős rendszerű hűtő-fűtő hőszivattyú kerül
elhelyezésre. A hőszivattyú fűtési, hűtési, illetve egyidejű fűtési és hűtési üzemmódok teljesítésére képes.
Főbb mennyiségek:
- Nyílászáró csere: 184 db
- Függönyfal: 342,88 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 2403 m2
- Lapostető hő- és vízszigetelés (tetőszigetelés): 1513,8 m2
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 53. § (5) bek. és a Kbt. 135. § (12) bek. alapján. A támogatási
forrás rendelkezésre állása a szerződés hatályba lépésének a feltétele. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben
a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem áll rendelkezésre, vagy nem megfelelő mértékben áll
rendelkezésre a támogatási forrás, abban az esetben Felek elállnak a szerződéstől.
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)
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(min. 0-max.36 hó) 10
2 Az M/2.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 36 hó) 10
3 Az M/2.3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam tekintetében rögzíti, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj) összegét értékeli. A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban
ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési
részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (36 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján,
amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az
ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható
érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági
szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi
határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges
az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok
teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési
dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 017 - 039681
(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: Bogdánfy 10/B energetikai korszerűsítése KEHOP
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 - 001297 (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: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését
végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint
ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani [Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont].
II.1.4. folyt.:
Az Öltöző épület tetejére egy kültéri telepítésű teljes hővisszanyerős rendszerű hűtő-fűtő hőszivattyú kerül
elhelyezésre. A hőszivattyú fűtési, hűtési, illetve egyidejű fűtési és hűtési üzemmódok teljesítésére képes.
Főbb mennyiségek:
- Nyílászáró csere: 184 db
- Függönyfal: 342,88 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 2403 m2
- Lapostető hő- és vízszigetelés (tetőszigetelés): 1513,8 m2
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (25075/2022)
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: 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 703370039
E-mail: zachar.ildiko@fotikozszolg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde u. - Óvoda u. csapadékvíz elv. csatorna
Hivatkozási szám: EKR001530122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fóti Boglárka Bölcsőde és Központi konyhaépület és a Szent Benedek u (Bölcsőde u.-Óvoda u. között) csapadékvíz
elvezető csatorna építése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 53878302,00 (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: Bölcsőde u. - Óvoda u. csapadékvíz elv. csatorna
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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Fót, Óvoda u. - Bölcsőde u.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csapadékvíz elvezetés építési munka leírása: A Boglárka óvoda és Központi konyha tetőfelületeiről összefolyó
csapadékvíz elvezetés felújítása DN150-200KG PVC zárt csapadékvíz elvezető csatorna cseréjével 2db záportározó
szikkasztó műtárggyal. A túlfolyókon elvezetésre kerülő csapadékvíz a Szent Benedek u. meglévő nyílt árok
átépítésével DN300KGPVC zárt csapadékcsatornába kerül, ami rácsos víznyelőn a Bölcsőde utcából kifolyó
csapadékvizet is fogadja. A teljes rendszer meglévő csapadékvíz rendszerre rákötésre kerül.
Részletesen: kiadott műszaki dokumentumok szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásakor kezdődik.
Megrendelő, a Szerződő Felek által egyeztetett módon, előteljesítést elfogad.
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 041 - 105248
(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: Bölcsőde u. - Óvoda u. csapadékvíz elv. csatorna
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452556244
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +36 28529070
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: 53878302,00
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: Még nem ismert.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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Nyertes ajánlattevő:
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 10452556-2-44
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: Kbt. XXI. fejezete
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:
2022/11/18 (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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Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (25077/2022)
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: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26338958203
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 205208111
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax: +36 76500320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elit sport támogató és online közvetítési rendszer
Hivatkozási szám: EKR001412792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

272

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31644000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elitsport támogató és online közvetítési rendszer
1. rész: Adásvételi szerződés elitsport támogató rendszer beszerzésére a kosárlabda szakosztály részére
2. rész: Adásvételi szerződés online közvetítési rendszer beszerzésére a kosárlabda szakosztály részére
VI.3) pont folyt.:
13. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző
napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket,
figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását
sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
16. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint jár
el.
17. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
18. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell
értelmezni, így ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. FAKSZ: dr. Simon Krisztián 01065.
20. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.
21. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező termékleírást kitöltve, cégszerűen aláírva.
Ajánlattevőnek az eszközlistában fel kell tüntetni a megajánlott termék megnevezését és típusát, valamint
a termék gyártójának megnevezését és származási helyét, a termék leírását. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő
figyelmét, hogy a kiadott árazatlan eszközlista tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat,
azokat nem egészítheti ki. Amennyiben az eszközlistában szereplő specifikációk helyett mást kíván megajánlani,
köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. Amennyiben az
eszközlistában szereplő specifikációk helyett mást kíván az Ajánlattevő megajánlani, úgy ennek tényét is köteles
feltüntetni az ajánlatban szereplő eszközlistában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban a gyártó és a típus megadásának hiánya nem
hiánypótolható, illetve az ajánlatban megadott paraméter hiánypótlás keretében nem változtatható meg.
22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
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(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: Elit sport támogató rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31644000-2

További tárgyak:
37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit
Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elit sport támogató rendszer műszaki leírás:
A rendszer alkalmas egyéni képzésekre, tehetségkiválasztásra - sportágspecifikus, így beállítható, egy adott
sportágra optimalizált számítások, paraméterek pl. kosárlabdára, futballra, kézilabdára, futsalra, akár rögbire stb.
- a szenzorok érzékenysége alkalmas az élettani, kinetikai értékek lehető legpontosabb mérésére, így nem veszít
lényeges információkat, ami a kiértékeléshez szükséges. A beltéri intelligens antenna rendszerek pontossága
10 cm alatti - alkalmas tudományos kutatásokra is. A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a keletkezett teljes
adattáblákat le lehessen tölteni (raw data).
Széles körben alkalmazható, a mért adatok több területen felhasználhatóak (kinetikai információk, élettani
információk, taktikai elemzések, fizikoterápia modul)
Nyitott rendszer, bluetooth, és ANT+ szabványnak megfelelő 3rd party érzékelők jeleinek integrálása (izzadság
analízis, testhőmérséklet mérés, EKG stb.).
Adatvesztés nincs. A szenzorok addig tárolják az adatokat, amig nem tudják leadni az antennarendszernek, ebben
az esetben a szomszédos szenzoroknak továbbítják.
Gyors cloud hozzáférés az adatok, riportok, videók eléréséhez. Alkalmas team munka támogatására - a rendszer
mind beltéri, mind kültéri mérésekhez ugyanazt a szenzort használja.
Edzések, mérkőzések alatt az információk real-time hozzáférhetők - video és adat szinkronizált - nyitott rendszer,
lehetővé teszi szakemberek kreativitását (szenzorok kialakítása miatt lehetőség van speciális készségfejlesztés
programok kialakítására, például egy játékosra több szenzor rögzítésével egyedi edzésprogramok)
A monitoring és a tracking rendszer használata során több mint 120 paraméter mérésére van lehetőség,
másodpercenként 20.000 adatot képes feldolgozni.
A GPS/GNSS satellite tracking, és a UWB antenna rendszer jeleit képes együtt feldolgozni, 10 cm pontosságot
biztosítva mind beltérben. Az összegyűjtött és feldolgozott adatok ma már az erőnléti edzők mellett a
rehabilitációval foglalkozó szakemberek, orvosi team, taktikai team, vezető edző, a teljes stáb számára adnak
információkat.
Olyan modullal rendelkezik, amely alkalmassá teszi az EMG alapú muscle monitoring, vagy Moxy oxigénszenzor
jeleinek feldolgozására (kinetikai, élettani adatnyerés).
A rendszer adatainak real time megjelenítésére több eszközön is van lehetőség, így egyszerre több szakember
is használhatja (pl taktikai információk, egy másik tableten kinetikai információk) Az adatok tetszőleges grafikus
formában megjeleníthetők.
Megjelenített adatcsoportok:
- kinetikus adatok, mint sebesség, gyorsulás, távolság stb
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- élettani, mint szívritmus, oxigén szaturáció, izom oxigénfelhasználás
- taktikai információk pl. Voronyezs diagram, Delanuy háromszögek, lineáris vagy non-lineáris tracking - Drill
managerrel megjelölhető bármilyen adat, vagy mérési sor, videóval azonnal linkelhető
Speciális modullal is rendelkezik, amely segíti a fizikoterepeuta munkáját, a szenzorok segítségével screeningek,
rutinvizsgálatok elvégezhetők, rehabilitáció gyorsítható.
6 fő izomcsoport (hamstring, combfeszitő, far) monitorozható, a teljes alakú ruhával a test többi, sportolás
szempontjából fontos izomcsoportja is. Az izmok egyensúlyának felborulása sérülésveszélyt jelent, amit a
mikro sérülések keletkezésekor ki tudunk mutatni, megelőzve a komolyabb sérüléseket. Rehabilitáció esetén
meggyorsítható a sportoló gyógyulása.
A rendszerhasználathoz továbbképzések, oktatás biztosítását, illetve az időszakos karbantartást vállalja az
ajánlattevő.
Ajánlat tartalom
1. Rendszer 48 hónap licenc
1.1 20 szenzor
- vezetéknélküli érzékelő (kevesebb, mint 10 cm pontosság, 70 gramm)
- license, data analyzer software
- license, simple data viewer software
- Ant+ Pulzusmérő öv
- Micro-USB vezetékes
Tablet 1 db
Watch/Forerunner
Physiotherapy modul Wifi access Point
USB ANT+ receptor szoftverhez
Vízálló töltőtáska, monitor, ipari számítógép érintőképernyő, szenzor töltő
40 db szenzor tartó mellény S,L,M,X,XL,XXL
UWB Antenna rendszerrel
1.2 Beltéri UWB Antenna rendszer, csillag topologia
24 port switch
1.3 Antenna rendszer beüzemelése, kalibráció, Installálás, kábelezés, konzol, szerelési anyagok
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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: Online közvetítési rendszer
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31644000-2

További tárgyak:
32330000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit
Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 kosárlabda pályát lefedő automatikus közvetítési, video rögzítő és élő visszajátszó rendszert, az alábbi
követelményekkel:
• Pályák eseményeiről 180 fokos nagy totál készítése
• Pályák eseményeinek rögzítése minimum 3 szögből (minimum 4K felbontású eszközökkel)
• Helyszíni visszajátszás lehetősége. Visszajátszás közben folyamatos rögzítéssel.
• Automatikus (mesterséges intelligenciával működő) online közvetítési rendszer, 8K (4x4K) felbontású totál
képből történő játék követési feldolgozás a közvetített kép minősége minimum FULL HD 1080p
• A közvetítési kép feladása RTMP protokollon keresztül, Youtube, Vimeo, MindgTV, stb.
• TV grafikák megjelenítése, Eredmények, idő és támadó óra digitális megjelenítése a mérkőzés videokon
• közvetítési rendszer összekapcsolása az MKOSZ adatbázisával
• Hunbasket TV - vel összekapcsolt kommunikáció
• Videóanyagok Lokális tárolása és feldolgozása (nem cloud)
Az ajánlatnak tartmalmaznia kell a rendszer működéséhez szükségek minden hardver eszközt, azok telepítési és
betanítási költségét, valamint a rendszer működéséhez szükséges szoftver díjakat.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 196 - 555261
(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: Elit sport támogató rendszer
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 - 021242 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Online közvetítési rendszer
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 - 021242 (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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárástól a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszalép.
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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény (25012/2022)
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: Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15831165210
Postai cím: Szabadság Tér 26.
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerepesi Ferenc
Telefon: +36 37388153
E-mail: lovi@lorinci.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lorinci.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Élelmiszer beszerzés 2022-2023”
Hivatkozási szám: EKR001367322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

281

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyagok beszerzése 3 részben a Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény (3021 Lőrinci, Szabadság tér
26., hrsz 062/3.) főzőkonyhájára, és a 3. rész esetében továbbá a Lőrinci Idősek Otthonában, a Lőrinci Erőmű tér 37.
szám alá.
A 3 részben az alábbi részajánlati körök:
1. rész: húsáru, húskészítmények, tészták, szárazáruk, tejtermékek, mirelit termékek, fűszerek.
2. rész: zöldségek és gyümölcsök
3. rész: pékáru
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás
található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában
bármely más olyan terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel
egyenértékű. A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet stb. tartalmazó megajánlás esetén az
Ajánlattevő az érintett ártáblában szereplő tétel kiírás szerinti tételszövege mögött/mellett a köteles feltüntetni
a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. Amennyiben Ajánlattevő nem az
ártáblában előírt termékeket ajánl meg ajánlatában, úgy az egyenértékűséget Ajánlattevőnek objektív tartalmú
dokumentumokkal kell igazolnia és bizonyítania.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hús-,tej-,szárazáru,egyéb csomagolt termékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15112000-6
15113000-3
15130000-8
15300000-1
15500000-3
15610000-7
15800000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26., hrsz 062/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség (14 hónap)
Baromfihús, húskészítmények és termékek
Egész csirkecomb kg 800
Csirkemáj kg 700
Csirkemell filé kg 4500
Farhát kg 2000
Pulykamell kg 500
Csirkeszárny kg 50
Csirkemell sonka kg 350
Párizsi kg 100
Darálthús kg 1200
Sertés comb csont nélkül kg 2000
Sertés comb kockáztott ( 1x1 cm kocka, 2x2 cm kocka kg 1000
Sertés comb csíkozott kg 1000
Sertés karaj csont nélkül kg 3500
Sertés karaj szeletelt ( 4 dkg, 5 dkg, 6 dkg, 7 dkg, 8 dkg) kg 500
Sertés oldalas kg 400
Baconszalonna kg 150
Csemegeszalonna kg 220
Mátrai csemege kg 200
Alpesi szalámi kg 130
Kárpát szalámi kg 50
Paprikás diákcsemege kg 300
Téli szalámi kg 200
Turista szalámi kg 150
Fokhagymás kg 120
Kópé kg 110
Májusi csemege kg 60
Sertés Párizsi kg 200
Zala felvágott kg 150
Zöldséges felvágottak kg 100
Csemege szalámi kg 130
Herkules szalámi kg 100
Soproni felvágott kg 110
Szafaládé kg 100
Füstölt kolbász kg 400
Lecsókolbász kg 500
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Májas kg 250
Sonka kg 100
Toast sonka kg 500
Sertés virsli kg 1200
Füstölt h. csülök kg 100
Abc tészta kg 125
Cérnametélt kg 250
Copfocska kg 45
Csiga tészta kg 250
Csusza tészta kg 45
Eperlevél kg 120
Fodros tészta kg 900
Kagyló tészta kg 30
Kiskagyló tészta kg 20
Kiskocka kg 90
Lebbencs kg 150
Makaróni kg 550
Masni tészta kg 75
Orsó tészta kg 60
Penne tészta kg 350
Rövidcső kg 20
Spagetti kg 700
Szarvacska kg 50
Széles metélt kg 400
Zsemlemorzsa kg 1500
Só (jódozott) kg 1000
Rizs kg 3000
Mustár kg 250
Majonéz kg 180
Ketchup kg 100
Liszt kg 2350
Rétes liszt kg 150
Kristálycukor kg 3000
Étolaj l 5000
Gyümölcsös joghurtok db 12400
Natúr joghurt db 300
Tej 2,8% l 12000
Tejföl l 5000
Camambert sajt kg 100
Cheddar sajt kg 100
Cikk sajt db 6000
Feta sajt kg 40
Füstölt sajt kg 100
Gouda sajt kg 50
Mozzarella sajt kg 1200
Szeletelt trappista kg 200
Sajtkrém kg 150
Tejszelet db 1000
Vajkrém kg 500
Krémtúró db 4000
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Margarin kg 400
Tejszín l 500
Túró kg 500
Túrórudi db 4000
Befőttek kg 500
Lekvárok kg 1000
Búzadara kg 500
Citromlé 1 1500
Csemege kukorica kg 500
Ecet 1 50
Fritő olaj 1 1000
Kakaópor kg 300
Ivólé 1 500
Üveges Lecsó kg 1000
Levesgyöngy kg 300
Lencse kg 500
Bab kg 1000
Müzli szelet db 5000
Nápolyi kg 100
Paradicsom püré kg 1000
Porcukor kg 500
tarhonya kg 300
Tojás db 30000
Karalábé kg 1500
Zeller kg 800
Karfiol kg 1500
Brokkoli kg 900
Gyümölcsök kg 1000
Köretek - Hasábburgonya kg 400
Mirelit tészták - gombóc kg 1000
Mirelit tészták - Lekváros derelye kg 500
Zöldborsó kg 1500
Zöldség köretek kg 500
Bébirépa kg 300
Finomfőzelék alap kg 230
Gyümölcsleves keverék kg 600
Magozott meggy kg 260
Mexikói keverék kg 300
Paraj kg 100
Sóska kg 100
Gyalult tök kg 50
Kelbimbó kg 50
Babérlevél kg 2,5
Bazsalikom kg 4
Bors egész kg 6
Bors fehér őrölt kg 3
Bors őrölt kg 50
Ételízesítő kg 600
Fahéj kg 3
Fűszerpaprika kg 170
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Őrölt kömény kg 25
Majoranna kg 3
Argentin grill fűszer kg 4
Oregánó kg 2
Sertés sült fűszersó kg 15
Sült csirke fűszersó kg 50
Szegfűszeg kg 2
Tárkony kg 1,5
Ajánlattevő köteles valamennyi árufajtára megajánlást tenni. A további termék előírásokra vonatkozó
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (percben egész számmal
megadva) (min. 60 -max. 120 perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ártáblázatban kiírt tétel mennyiség +30%-a, melyről az Ajánlatkérő a szerződéses
időtartam alatt igény szerint jogosult rendelkezni. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség
szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.7) pont tekintetben előadja, hogy a szerződés tejesítésének határideje nem
nyúlhat túl 2023. december 31. napján.
A kitöltött részletes ártáblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül, így kérjük Tisztelt Ajánlattevőket,
hogy az ártáblázat kitöltése és benyújtása során fokozott figyelemmel szíveskedjenek eljárni.
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az előző pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Értékelési szempont:
1. A Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének idejét egész percben szükséges megadni.
A legkedvezőbb érték: 60 perc
A legkedvezőtlenebb érték: 120 perc
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójával (KÉ
2020. évi 60. szám) összhangban, a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető útmutatót
bocsátott ki (Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökség útmutatói). Ezen minőségi értékelési
szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (60 perc) és a legkedvezőtlenebb
érték (120 perc) közötti távolság értékelésére kerül sor.
A felolvasólapra maximum értékként megadható 120 percre az Ajánlatkérő a minimális pontszámot adja. (0 pont)
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a vállalás legkedvezőbb szintje 60 perc, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső
határával azonos pontot adja (10 pont).
Az értékelés képlete:
Pvizsgált = (A vizsgált - A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) x (P max – P min) + P min
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ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja.
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja.
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az ezek közé eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (60 perc) és annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos pontot ad. (10 pont) A legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti
be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.)
A 120 perc maximális elvárás feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő azon értékelési szempont esetében, ahol maximális elvárást határozott meg, az értéket vagy
meghatározást meghaladó vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
2. ért. szempont. Az egységárat nettó forintban, pozitív számban kell megadni. Ajánlatkérő az összesen nettó tétel
feltüntetését kéri. A felolvasólapon lévő nettó összesen ár csak a beérkezett ajánlatok összehasonlítására szolgál. A
szerződő felek között az elszámolás a részletes ártáblázatban megjelölt termékenkénti egységárakon történik.
A nettó ajánlati ár - az ÁFA összegén kívül – tartalmazza az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült
valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyát képező termékek ellenértéke, az átadás
helyszínére történő szállítás költsége, a csomagolás és kirakodás költsége, valamint adott esetben a termékek
behozatalával és forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerült költséget, vámot, illetéket, egyéb díjat.
Az értékelési szempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás értékelési szempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre 10 pontot ad, a KÉ 2020. évi 60. szám; 2020
március 25., az 1. számú melléklet, A.1. aa) pontja alapján, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál az értékelési szempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az
alacsonyabb érték a kedvezőbb.
Képlet:
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ajánlati ár)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (a vizsgált ajánlat nettó ajánlati ára)
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A megajánlott összesen nettó Ajánlati ár vonatkozásában 4. sz melléklet szerinti ártáblát szíveskedjen
megfelelően kitölteni az Ajánlattevő, annak alátámasztására, hogy a felolvasólapon megajánlott ára pontosan
milyen tételekből áll össze.
Ajánlatkérő előírja, hogy az értékelési szempontra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla
és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után.
Az értékelési szempontok pontozását követően az Ajánlatkérő a pontszámokat beszorozza az adott értékelési
szempont súlyszámával, majd a súlyozott pontszámokat összeadja. A legmagasabb összpontszámot elérő
Ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre. Az Ajánlatkérő a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint kettő
tizedes értékig veszi figyelembe az ajánlatértékelése során.
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II.2.1)
Elnevezés: zöldségek- gyümölcsök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03221000-6

További tárgyak:

03222000-3

Kiegészítő szójegyzék

15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26., hrsz 062/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség (14 hónap)
Alma kg 3000
Banán kg 800
Barack* kg 200
Citrom kg 30
Görögdinnye* kg 200
Kiwi * kg 25
Körte kg 1500
Mandarin kg 400
Sárgadinnye* kg 40
Szilva* kg 150
Szőlő* kg 400
Narancs kg 2000
Cékla kg 100
Cukkini kg 300
Csemege uborka kg 500
Káposzta kg 1000
Fejes saláta kg 100
Tisztított Fokhagyma kg 400
Gomba kg 700
Jégcsapretek kg 100
Kaliforniai paprika kg 300
Karfiol kg 2000
Kelkáposzta kg 1200
Padlizsán kg 200
TV Paprika kg 400
Paradicsom kg 1300
Petrezselyem csomó 8000
Póréhagyma db 100
Savanyú káposzta kg 500
Tisztított Burgonya kg 15000
Tisztított Fehérrépa kg 2000
Tisztított Sárgarépa kg 3000
Tisztított Vöröshagyma kg 2500
Kígyóuborka kg 1000
Vegyes vágott savanyúság kg 1000
Tisztított zeller kg 1000
Zöldbab kg 1000
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Zöldhagyma Cs 3000
*szezonális jellegű
Ajánlattevő köteles valamennyi árufajtára megajánlást tenni. A további termék előírásokra vonatkozó
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (percben egész számmal
megadva) (min. 60 - max. 120 perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ártáblázatban kiírt tétel mennyiség +30%-a, melyről az Ajánlatkérő a szerződéses
időtartam alatt igény szerint jogosult rendelkezni. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség
szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.7) pont tekintetben előadja, hogy a szerződés tejesítésének határideje nem
nyúlhat túl 2023. december 31. napján.
A kitöltött részletes ártáblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül, így kérjük Tisztelt Ajánlattevőket,
hogy az ártáblázat kitöltése és benyújtása során fokozott figyelemmel szíveskedjenek eljárni.
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az előző pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Értékelési szempont:
1. A Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének idejét egész percben szükséges megadni.
A legkedvezőbb érték: 60 perc
A legkedvezőtlenebb érték: 120 perc
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójával (KÉ
2020. évi 60. szám) összhangban, a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető útmutatót
bocsátott ki (Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökség útmutatói). Ezen minőségi értékelési
szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (60 perc) és a legkedvezőtlenebb
érték (120 perc) közötti távolság értékelésére kerül sor.
A felolvasólapra maximum értékként megadható 120 percre az Ajánlatkérő a minimális pontszámot adja. (0 pont)
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a vállalás legkedvezőbb szintje 60 perc, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső
határával azonos pontot adja (10 pont).
Az értékelés képlete:
Pvizsgált = (A vizsgált - A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) x (P max – P min) + P min
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja.
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A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja.
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az ezek közé eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (60 perc) és annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos pontot ad. (10 pont) A legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti
be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.)
A 120 perc maximális elvárás feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő azon értékelési szempont esetében, ahol maximális elvárást határozott meg, az értéket vagy
meghatározást meghaladó vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
2. ért. szempont. Az egységárat nettó forintban, pozitív számban kell megadni. Ajánlatkérő az összesen nettó tétel
feltüntetését kéri. A felolvasólapon lévő nettó összesen ár csak a beérkezett ajánlatok összehasonlítására szolgál. A
szerződő felek között az elszámolás a részletes ártáblázatban megjelölt termékenkénti egységárakon történik.
A nettó ajánlati ár - az ÁFA összegén kívül – tartalmazza az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült
valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyát képező termékek ellenértéke, az átadás
helyszínére történő szállítás költsége, a csomagolás és kirakodás költsége, valamint adott esetben a termékek
behozatalával és forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerült költséget, vámot, illetéket, egyéb díjat.
Az értékelési szempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás értékelési szempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre 10 pontot ad, a KÉ 2020. évi 60. szám; 2020
március 25., az 1. számú melléklet, A.1. aa) pontja alapján, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál az értékelési szempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az
alacsonyabb érték a kedvezőbb.
Képlet:
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ajánlati ár)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (a vizsgált ajánlat nettó ajánlati ára)
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A megajánlott összesen nettó Ajánlati ár vonatkozásában 4. sz melléklet szerinti ártáblát szíveskedjen
megfelelően kitölteni az Ajánlattevő, annak alátámasztására, hogy a felolvasólapon megajánlott ára pontosan
milyen tételekből áll össze.
Ajánlatkérő előírja, hogy az értékelési szempontra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla
és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után.
Az értékelési szempontok pontozását követően az Ajánlatkérő a pontszámokat beszorozza az adott értékelési
szempont súlyszámával, majd a súlyozott pontszámokat összeadja. A legmagasabb összpontszámot elérő
Ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre. Az Ajánlatkérő a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint kettő
tizedes értékig veszi figyelembe az ajánlatértékelése során.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáruk
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15810000-9
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15811000-6
15811100-7
15811200-8
15811300-9
15813000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény (3021 Lőrinci, Szabadság
tér 26., hrsz 062/3)
Lőrinci Idősek Otthona (Lőrinci Erőmű tér 37.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség( 14 hónap)Jellemzők, Specifikációk
Mákos Rétes db 600 130 gr-os Tiroli
7 magvas kenyér kg 100 1 kg-os szeletelt
Almás Párna db 600 100 gr-os
Almás Rétes db 600 130 gr-os Tiroli
Aranygaluska adag 700 0,2 kg egy adag
Briós db 2000 Cukor nélküli 80 gr-os
Búrkifli diós db 300 100 gr-os Leveles
Csokis Croissant db 300 100 gr-os Leveles
Fahéjas csiga db 3000 100 gr-os Leveles
Fatörzs db 3000 85 gr-os- Kelt
Grehcm Zsömle db 2000 60- 70 gr-os
kakaós csiga db 5000 100 gr-os leveles
Karamellás pávaszem db 200 100 gr-os Leveles
Kifli db 15000 Tejes 60 gr-os
Hot dog kifli db 5000 85-90 gr-os
Kornspitz db 2000 70 g
Korpás zsemle db 10000 65-70 gr-os
Kuglóf kg 50 ½ kg-os
Lecsós kifli db 300 70-75 g
Lekváros bukta db 2000 100 gr-os
Lekváros táska db 1000 100 gr-os
Magvas zsömle db 4000 65- 70 g
Meggyes párna db 300 Leveles, 100 g
Meggyes rétes db 600 130g Tiroli
Napzsemle db 5000 60g
Ökörszem db 400 túrós 100 g
Pizzás csavart db 2000 leveles 100 g
Pizzás csiga db 1000 leveles 100 g
Puffancs db 5000 180 g
Rozskenyér kg 200 1 kg-os szeletelt
Sajtos csavart db 2000 100 gr-os leveles
Sajtos croissant db 2000 100 gr-os Leveles
Sajtos perec db 1000 75 g
Sajtos pogácsa db 5000 60 gr-os
Sajtos stangli db 5000 55-60 g
Sajtos zsömle db 10000 60-65 g
Szendvics zsömle db 2000 60-65g
Szezámmagos zsömle db 5000 60-65g
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Tejfölös fokhagymás patkó db 500 90 gr-os
Teljes kiőrlésü kenyér kg 4000 1 kg-os szeletelt
Teljes kiőrlésü pizzás csavart db 1000 100 gr.os
Teljes kiőrlésű almás párna db 2000 100 gr-os
Teljes kiőrlésú meggyes párna db 1000 100 gr-os
Teljes kiőrlésü pizzás csiga db 1500 100 gr-os
Tepertős pogácsa db 2000 100 gr-os
Töltött kifli db 1000 85 gr-os erdei gyümölcsös
Túrós batyu db 500 100 gr-os Kelt
Túrós rétes db 600 130 gr-os Tiroli
Túrós táska db 3000 100 gr-os Leveles
Vándor kenyér kg 100 1 kg-os szeletelt
Vaníliás csiga db 3000 100 gr-os Leveles
Virslis párna db 600 130 gr-os leveles
Fehér kenyér szeletelt kg 8000 1 kg-os szeletelt
Graham Kenyér kg 300 1 kg-os szeletelt
Teljes kiőrlésű zsemle db 10000 65- 70 g
Fonott kalács kg 100 0,25 kg
Kakaós kalács kg 400 1 kg-os
Mazsolás kalács kg 400 1 kg-os
Diós beigli kg 20 0,5 kg-os
Mákos beigli kg 20 0,5 kg-os
Sós perec db 300 0,75 kg-os
Teljeskiőrlésű pogácsa db 1000 100 gr-os
Tökmaggal szórt pogácsa db 1000 100 gr-os
Burgonyás pogácsa db 1000 100 gr-os
Mákos búrkifli db 200 100 gr-os
Mogyorókrémes párna db 600 100 gr-os
Croissant db 1000 100 gr-os
Vaniliás croissant db 1000 100 gr-os
Túrós-epres rétes db 500 130 gr-os Tiroli
Mákos-meggyes rétes db 500 130 gr-os Tiroli
Fahéjas legyező db 1000 120 gr-os
Zsömle db 15000 vizes zsemle 60-65 g
Ajánlattevő köteles valamennyi árufajtára megajánlást tenni. A további termék előírásokra vonatkozó
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (percben egész számmal
megadva) ((min. 60 -max. 120 perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ártáblázatban kiírt tétel mennyiség +30%-a, melyről az Ajánlatkérő a szerződéses
időtartam alatt igény szerint jogosult rendelkezni. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség
szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.7) pont tekintetben előadja, hogy a szerződés tejesítésének határideje nem
nyúlhat túl 2023. december 31. napján.
A kitöltött részletes ártáblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül, így kérjük Tisztelt Ajánlattevőket,
hogy az ártáblázat kitöltése és benyújtása során fokozott figyelemmel szíveskedjenek eljárni.
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az előző pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Értékelési szempont:
1. A Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének idejét egész percben szükséges megadni.
A legkedvezőbb érték: 60 perc
A legkedvezőtlenebb érték: 120 perc
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójával (KÉ
2020. évi 60. szám) összhangban, a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető útmutatót
bocsátott ki (Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökség útmutatói). Ezen minőségi értékelési
szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (60 perc) és a legkedvezőtlenebb
érték (120 perc) közötti távolság értékelésére kerül sor.
A felolvasólapra maximum értékként megadható 120 percre az Ajánlatkérő a minimális pontszámot adja. (0 pont)
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a vállalás legkedvezőbb szintje 60 perc, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső
határával azonos pontot adja (10 pont).
Az értékelés képlete:
Pvizsgált = (A vizsgált - A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) x (P max – P min) + P min
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja.
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja.
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az ezek közé eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (60 perc) és annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos pontot ad. (10 pont) A legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti
be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.)
A 120 perc maximális elvárás feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő azon értékelési szempont esetében, ahol maximális elvárást határozott meg, az értéket vagy
meghatározást meghaladó vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
2. ért. szempont. Az egységárat nettó forintban, pozitív számban kell megadni. Ajánlatkérő az összesen nettó tétel
feltüntetését kéri. A felolvasólapon lévő nettó összesen ár csak a beérkezett ajánlatok összehasonlítására szolgál. A
szerződő felek között az elszámolás a részletes ártáblázatban megjelölt termékenkénti egységárakon történik.
A nettó ajánlati ár - az ÁFA összegén kívül – tartalmazza az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült
valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyát képező termékek ellenértéke, az átadás
helyszínére történő szállítás költsége, a csomagolás és kirakodás költsége, valamint adott esetben a termékek
behozatalával és forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerült költséget, vámot, illetéket, egyéb díjat.
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Az értékelési szempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás értékelési szempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre 10 pontot ad, a KÉ 2020. évi 60. szám; 2020
március 25., az 1. számú melléklet, A.1. aa) pontja alapján, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál az értékelési szempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az
alacsonyabb érték a kedvezőbb.
Képlet:
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ajánlati ár)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (a vizsgált ajánlat nettó ajánlati ára)
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A megajánlott összesen nettó Ajánlati ár vonatkozásában 4. sz melléklet szerinti ártáblát szíveskedjen
megfelelően kitölteni az Ajánlattevő, annak alátámasztására, hogy a felolvasólapon megajánlott ára pontosan
milyen tételekből áll össze.
Ajánlatkérő előírja, hogy az értékelési szempontra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla
és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után.
Az értékelési szempontok pontozását követően az Ajánlatkérő a pontszámokat beszorozza az adott értékelési
szempont súlyszámával, majd a súlyozott pontszámokat összeadja. A legmagasabb összpontszámot elérő
Ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre. Az Ajánlatkérő a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint kettő
tizedes értékig veszi figyelembe az ajánlatértékelése során.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 186 - 525862
(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: Hús-,tej-,szárazáru,egyéb csomagolt termékek
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 - 020183 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: zöldségek- gyümölcsök
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 - 020183 (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: Rész száma: 3 Elnevezés: Pékáruk
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 - 020183 (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Hús-,tej-,szárazáru,egyéb csomagolt termékek számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az eljárás jelen részéhez egy ajánlat került benyújtásra, ezért az eljárás eredménytelen, a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást, ha egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot;
2 - zöldségek- gyümölcsök számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az eljárás jelen részéhez egy ajánlat került benyújtásra, ezért az eljárás eredménytelen, a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
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eljárást, ha egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot;
3 - Pékáruk számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az eljárás jelen részéhez egy ajánlat került benyújtásra, ezért az eljárás eredménytelen, a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást, ha egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot;
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § -a alapján az alábbi adatokat rögzítjük:
- Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, a szerződéskötésre nem került sor.
- Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
1. Név: KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Sze●khely: 1117 Budapest, Budafoki út 209/b.
Adószám: 26105198-2-43
2. rész:
1. Név: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Sze●khely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 48.
Adószám: 11392929-2-06
3. rész:
1. Név: Takács és Társa Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 36.
Adószám: 11447108-2-05
- Az eljárás során környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembevételére nem került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szabályai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Kertörökség Alapítvány (22655/2022)
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 Kertörökség Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19303370241
Postai cím: Dísz tér 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczeg Ágnes
Telefon: +36 302990150
E-mail: info@magyarkertorokseg.hu
Fax: +36 12692974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarkertorokseg.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: Alapítvány
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű tartós bérlet keretében beszerzése_2
Hivatkozási szám: EKR001134492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

301

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Gépjárművek tartós bérlet keretében történő beszerzése_2"
Flottakezelés keretében az alábbi gépjárművek tartós bérlet konstrukcióban történő beszerzése:
A) limuzin (2db új vagy használt azonos gyártmányú személygépjármű):
meghajtás: plug-in hibrid vagy plug-in dízel hibrid
szállítható személyek száma: minimum 5 fő
összteljesítmény: minimum 150KW
akkumulátor mérete: minimum 9 kWh
tisztán elektromos hatótáv (WLTP szerint): minimum 50 km
tengelytáv: minimum 2.700 mm
Nyertes Ajánlattevőnek, új jármű esetén hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon első alkalommal
forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania, míg használt jármű esetén hiba- és sérülésmentes,
Magyarországon forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt a következőket érti: Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak,
amelynek semmilyen része nem javított, hiba- és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megkötött szerződés alapján Nyertes ajánlattevő Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a gépjármű
sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként sem használták.
Használt gépjármű esetén a szállítás időpontjában (birtokba adáskor) gépjárművenként maximum 45.000 km
futást teljesített gépjármű szállítását fogadja el.
B) kompakt (3 db új vagy használt azonos gyártmányú személygépjármű):
meghajtás: plug-in hibrid vagy plug-in dízel hibrid
szállítható személyek száma: minimum 5 fő
összteljesítmény: minimum 150KW
akkumulátor mérete: minimum 10 kWh
tisztán elektromos hatótáv (WLTP szerint): minimum 50 km
tengelytáv: minimum 2.600 mm
Nyertes Ajánlattevőnek, új jármű esetén hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon első alkalommal
forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania, míg használt jármű esetén hiba- és sérülésmentes,
Magyarországon forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt a következőket érti: Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak,
amelynek semmilyen része nem javított, hiba- és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megkötött szerződés alapján Nyertes ajánlattevő Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a gépjármű
sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként sem használták.
Használt gépjármű esetén a szállítás időpontjában gépjárművenként maximum 45.000 km futást teljesített
gépjármű szállítását fogadja el.
C) "tárgyaló" busz (1 db személygépjármű):
meghajtás: dízel vagy benzines vagy plug-in hibrid vagy plug-in dízel hibrid
összteljesítmény: minimum 150KW
szállítható személyek száma: minimum 6 fő
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tengelytáv: minimum 3.100 mm
Nyertes Ajánlattevőnek, új jármű esetén hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon első alkalommal
forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania, míg használt jármű esetén hiba- és sérülésmentes,
Magyarországon forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt a következőket érti: Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak,
amelynek semmilyen része nem javított, hiba- és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megkötött szerződés alapján Nyertes ajánlattevő Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a gépjármű
sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként sem használták.
Használt gépjármű esetén a szállítás időpontjában maximum 45.000 km futást teljesített gépjármű szállítását
fogadja el.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 156682080,00 (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: Gépjármű tartós bérlet keretében beszerzése
Rész száma:
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 fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát miatt a II.1.4) pont itt folytatódik:
D)elektromos busz (1 db személygépjármű):
meghajtás: tisztán elektromos
összteljesítmény: minimum 100KW
szállítható személyek száma: minimum 6 fő
tengelytáv: minimum 2.700 mm
Nyertes Ajánlattevőnek, új jármű esetén hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon első alkalommal
forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania, míg használt jármű esetén hiba- és sérülésmentes,
Magyarországon forgalomba helyezett gépjárműveket kell biztosítania.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt a következőket érti: Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak,
amelynek semmilyen része nem javított, hiba- és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megkötött szerződés alapján Nyertes ajánlattevő Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a gépjármű
sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként sem használták.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

303

Használt gépjármű esetén a szállítás időpontjában maximum 45.000 km futást teljesített gépjármű szállítását
fogadja el.
Valamennyi gépjármű vonatkozásában:
A gépjárművek Ajánlatkérő számára történő birtokba adásánál az alábbi szolgáltatásokat kell minimálisan
nyújtani:
Gépjárművek budapesti helyszínen történő átadásakor Ajánlattevő jelenléte, kezelői tájékoztatás, okmányok
átadása a használó részére. Gépjármű CASCO és kötelező felelősség biztosításának megkötése.
Az ajánlatnak az alábbi szolgáltatásokra kell kiterjednie (figyelemmel a dokumentációban előírtakra is):
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díját. Káresemény esetén a kárrendezési ügyek intézését az
Ajánlattevőnek kell végezni.
Ajánlattevő kapcsolódó feladatai, szolgáltatásai:
- A biztosító által kiállított éves díj befizetését igazoló okmány, valamint a nemzetközi zöldkártya megküldése.
- A biztosítási események adminisztrálása, folyamatos nyomon követése.
- Folyamatos kontroll a biztosító társaság felé, törekvés a minél kedvezőbb kondíciók elérésére mind a biztosítási
díjaknál, mind pedig a kárrendezéseknél.
- Teljes körű európai CASCO biztosítás díját, melyet minden gépjárműre egységesen 10%-os, de minimum 50.000
Ft-os önrész figyelembevételével kell meghatározni.
- A gépjárművet terhelő adókat (az ajánlattétel időpontjában hatályos jogszabályok alapján)
- Soronkívüliség biztosítása a márkaszervizekben, a szervizek megszervezése, nyomon követése.
- Gépjárművek futásteljesítményének figyelése, értesítés a várható szervizről, időszakos hatósági és műszaki
vizsgáról.
- A javítások során a gyári alkatrészek beépítésének, valamint a gyári technológiai előírások betartásának, a
gyártómű által előírt minőségű anyagok felhasználásának ellenőrzése.
- A nyári gumiabroncsokkal azonos méretű és kategóriájú (prémium) téli gumiabroncs biztosítása.
- Gumiabroncsok szezonális cseréjekor a helyszíni szerelés megszervezése, lebonyolítása, a lecserélt gumik
nyilvántartása, tárolása.
- Gumiabroncs meghibásodása esetén a csereabroncs soron kívüli biztosítása.
- Prémium kategóriájú (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear vagy ezekkel egyenértékű) gumiabroncsok
biztosítása.
- legalább 20.000 km futásteljesítményenként új gumiabroncs biztosítása, cseréjének bonyolítása;
- Belföldi és Európai Assistance díját;
- 24 órában működő segélyszolgálatot;
- Műszaki segélyautó a bejelentéstől számított Magyarországon 1 órán, Magyarország közigazgatási határán kívül
2 órán belüli helyszínre érkezését;
- A gépjármű üzemképtelensége esetén pótgépjármű biztosítását a bajba jutott használó részére (gépjármű
meghibásodása, illetve baleset esetén a meghibásodás Ajánlatkérő részéről történt közlése után Budapesten:
munkaidőben (8-18 óra) történő bejelentés esetén a bejelentés napján, azonkívül 24 órán belül, vidéken,
illetve külföldön munkaidőben (8-18 óra) történő bejelentés esetén 36 órán belül pótgépjármű rendelkezésre
bocsátása);
- meghibásodás esetén úgynevezett „hozom-viszem” szolgáltatás;
- teljeskörű biztosítás, casco
Az autók havi futás teljesítménye átlagosan maximum 5.000 km/autó, a teljes időszakra vetítve összesen
maximum 180.000 km/autó.
Ajánlatkérő a személygépjárműveket korlátlanul használhatja az EU tagállamokban és Szerbiában,
Montenegróban, Ukrajnában illetve Svájcban. A gépjárműveket online felülettel rendelkező járműkövető
rendszerrel kell átadni.
Felek megállapodnak, hogy a meghatározott személygépjárműveket a Bérbeadó a szerződés hatályba lépésének
napjától számított 15 naptári napon belül köteles Bérbevevő részére leszállítani (teljesítési határidő), azzal, hogy
Bérbevevő valamennyi gépjármű vonatkozásában, akár gépjárművenként külön-külön előteljesítést elfogad.
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Ajánlatkérő a személygépjárműveket teljes körű forgalomba helyezéssel, műszaki vizsgával, forgalmi
rendszámmal ellátva veszi át.
A megajánlott személygépjárműveknek meg kell felelnie legalább a műszaki leírásban rögzített műszaki
követelményeknek. A Nyertes Ajánlattevő által leszállított gépjárműveknek a szerződés teljes időtartama alatt
meg kell felelnie az alább felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek:
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletnek.
A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletnek.
A gumiabroncsok feleljenek meg a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben és a gumiabroncsok üzemanyaghatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló Európai Parlament és a
Tanács 1222/2009/EK rendeletében meghatározottaknak.
Ajánlattevő ajánlatában helyettesítheti, műszakilag egyenértékű, vagy az előírtnál jobb (minden egyes
teljesítmény paraméterében egyenértékű, vagy jobb) anyaggal/termékkel/eszközzel, amely az adott funkciónak
megfelel. Ajánlattevőnek a műszaki ajánlata részeként a megajánlott személygépjárművek vonatkozásában be
kell csatolnia személygépjárművenként külön-külön a hiánytalanul kitöltött műszaki adatlapot.
További részletezés a közbesz. dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést kell érteni.
(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. Környezetvédelmi és energetikai hatások: 20
2 A) személygépjármű esetén 1 db gépjárműre vonatkozóan, de valamennyi gépjármű vonatkozásában
azonosan: 6
3 2.1. Energetikai hatás (üzemanyag fogyasztás vegyes (városi és országúti) liter/100km) 3
4 2.2. CO2 kibocsátás (g/km) 3
5 B) személygépjármű esetén 1 db gépjárműre vonatkozóan, de valamennyi gépjármű vonatkozásában
azonosan: 6
6 2.3. Energetikai hatás (üzemanyag fogyasztás vegyes (városi és országúti) liter/100km) 3
7 2.4. CO2 kibocsátás (g/km) 3
8 C) személygépjármű esetén: 6
9 2.5. Energetikai hatás (üzemanyag fogyasztás vegyes (városi és országúti) liter/100km) 3
10 2.6. CO2 kibocsátás (g/km) 3
11 D) személygépjármű esetén: 2
12 2.7. Elektromosan megtehető távolság (WLTP, km) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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x Gyorsított eljárás
Indokolás: Karakterkorlát miatt a VI.3) pontban kifejtve.
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 148 - 422891
(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: Gépjármű tartós bérlet keretében beszerzése_2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/10/12 (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
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Hivatalos név: FlottaMan Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25546585243
Postai cím: Park Utca 2. 228883/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: katalin@flottaman.hu
Telefon: +36 303339494
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: 156682080,00
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:
IV.1.1. Gyorsított eljárás alkalmazásának indoka: Az Alapítvány napi feladatellátáshoz elengedhetetlenül
szükséges a gépjárművek mielőbbi használatba vétele a magyar kultúra, különös tekintettel a
kertkultúrára, a magyar kertörökség, kerten belüli örökség és a hozzá kapcsolódó részek, táji örökség
kutatása, megóvása, fejlesztése, a fenntarthatóságban történő közreműködés biztosítása érdekében
országos szinten és nemzetközi szinten a partnerekkel és szervezetekkel valamint szakmai szervezetekkel
történő személyes kapcsolattartás biztosítása érdekében. Kiemelten fontos a személygépjárművek
mielőbbi használatbavétele a történeti kertek országos szintű felmérése, az alapítvány céljainak
megvalósítása, az alapítvány közérdekű tevékenységének ellátása érdekében.
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontban meghatározott információk:
Nyertes ajánlattevő: FlottaMan Zrt. (1223 Budapest, Park Utca 2.; adószám: 25546585-2-43)
További ajánlattevő: UFleet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2161 Csomád, Verebeshegyi Utca 1/A.;
adószám: 24721992-2-13) - Ajánlattevő a Kbt. 81. § (5) bekezdésnek megfelelően ezen ajánlattevőt
nem bírálta, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az eljárás megindításakor arról rendelkezett, hogy csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
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ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ezen ajánlattevő tekintetében Ajánlatkérő érvényességről és
alkalmasságról megállapítást nem tett.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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 Nemzeti Múzeum (24138/2022)
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 Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321226242
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Virágos Gábor
Telefon: +36 13277700
E-mail: viragos.gabor@mnm.hu
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hnm.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
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (országos 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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Geológiai, pedológiai csiszológép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000861322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Nemzeti Múzeum részére 1 db gyári új, geológiai, pedológiai csiszológép beszerzése adásvételi szerződés
keretében.
Automatizált csiszológép, változtatható finomságú/szemcseméretű (nagyon finom, finom, durva
gyémántszemcsés csiszolótárcsával, több geológiai/pedológiai tárgylemez (változó méretű és darabszámú
befogadására alkalmas befogó tárcsával, olajkenéssel, pótalkatrészekkel, szerszámkészlettel, illetve a minták
előkészítéséhez szükséges 2 db pedológiai ragasztó prés.
Az automatizált csiszológép műszaki paraméterei:
Elektromos áramellátás: 230/400 V, Háromfázisú, 50 Hz
Csiszolókorong motorja: min. 2 LE
Befogó tárcsa motorja: min. 1/6 LE
Újrahasznosító motor: min. 1/3 LE.
Teljesítmény: min. 1,1 kW
Víz/olajkenés: bemenő: 12 mm átmérő; kimenő: 30 mm átmérő
Újrahasznosító tartály
A csiszológéphez tartozó rozsdamentes acél mintabefogó feltéteknek alkalmasnak kell lenniük az ajánlatkérő által
használt minták befogására:
- 2-3 db 140 mm x 68 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 2-3 db 75 mm x 110 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 5-6 db 25,4 mm x 76,2 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 19-20 db 27 mm x 47 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 15-16 db 28 mm x 48 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 11-12 db 28 mm x 48 mm és 4-5 db 48 mm x 56 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
A csiszológéphez tartozó, eltérő finomságú/szemcseméretű csiszolókorongok paraméterei:
- 1 db gyémántszemcsés, rozsdamentes acél csiszolókorong Ø200mm, szemcsenagyság 30μ
- 1 db gyémántszemcsés, rozsdamentes acél csiszolókorong Ø200mm, szemcsenagyság 91μ
- 1 db gyémántszemcsés, rozsdamentes acél csiszolókorong Ø200mm, szemcsenagyság 46μ
Pótalkatrészek és szerszámkészlet paraméterei:
Pótalkatrészek: 4 habkő rúd a csiszolókorong karbantartásához, 1 db ékszíj, 1 szett (2 db) flexibilis cső az olajkenés
biztosításához, 1 db gumi ütköző, 1 db szabályozó mágnes
Szerszámkészlet: 1 db 24/27 villáskulcs, 1 db 8 mm-es imbuszkulcs, 1 db kulcs az elektromos dobozhoz, 4 db
állítható láb, 1 db aljzat, 2 méteres kábellel, 1 db újrahasznosító tartály
120 l gépolaj az eszköz üzemeltetéshez.
A pedológiai ragasztó prés műszaki paraméterei:
- alkalmas 3 db max. 140 mm x 68 mm nagyságú tárgylemez befogadására.
- 3 db, egyenként kb. 2 kg-os súllyal, melyek pozíciója vízszintesen változtatható, így az erőkar változtatásával
alkalmasak 30 kg-ig terjedő egyenletes nyomásátadásra
- mechanikus, asztalon elhelyezhető, fém kivitel, ami maximum kb. 30 x 45 cm helyet foglal el
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A csiszológép, pótalkatrészek, szerszámkészlet, 120 l olaj, illetve a minták előkészítéséhez szükséges 2 db
pedológiai ragasztó prés helyszínre szállítása, a csiszológép beszerelése szakmérnök által, illetve a gép
használatával kapcsolatos oktatás megtartása.
A beszerzés magában foglalja az eszköz helyszínre történő szállítását, rendeltetésszerű használatra alkalmas
módon történő üzembe helyezését, a használat betanítását, valamint a szükséges engedélyek beszerzését.
Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő
típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és
gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban, hogy a műszaki leírás
szerinti mely eleme helyett milyen elemet ajánl az ajánlattevő, valamint az mely módon egyenértékű az előírással.
Legalább 3 munkanap időtartamban ajánlatkérő szakembereit a legfontosabb használati tudnivalókról
oktatásban kell
részesíteni. Az oktatást magyar és/vagy angol nyelven kell megtartani és dokumentálni kell. Kizárólag gyári új,
vagy gyártásban lévő eszközök ajánlhatók meg, használt vagy demó eszközökre nem nyújtható be ajánlat.
További előírásokat 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: 59866,00 (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: EUR
(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: Geológiai, pedológiai csiszológép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet
1113 Budapest, Daróczi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Nemzeti Múzeum részére 1 db gyári új, geológiai, pedológiai csiszológép beszerzése adásvételi szerződés
keretében.
A csiszológép, pótalkatrészek, szerszámkészlet, 120 l olaj, illetve a minták előkészítéséhez szükséges 2 db
pedológiai ragasztó prés helyszínre szállítása, a csiszológép beszerelése, üzembehelyezése nyertes ajánlattevő
feladata.
Műszaki követelmények:
Automatizált csiszológép, változtatható finomságú/szemcseméretű (nagyon finom, finom, durva
gyémántszemcsés csiszolótárcsával, több geológiai/pedológiai tárgylemez (változó méretű és darabszámú
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befogadására alkalmas befogó tárcsával, olajkenéssel, pótalkatrészekkel, szerszámkészlettel, illetve a minták
előkészítéséhez szükséges 2 db pedológiai ragasztó prés.
Az automatizált csiszológép műszaki paraméterei:
Elektromos áramellátás: 230/400 V, Háromfázisú, 50 Hz
Csiszolókorong motorja: min. 2 LE
Befogó tárcsa motorja: min. 1/6 LE
Újrahasznosító motor: min. 1/3 LE.
Teljesítmény: min. 1,1 kW
Víz/olajkenés: bemenő: 12 mm átmérő; kimenő: 30 mm átmérő
Újrahasznosító tartály
A csiszológéphez tartozó rozsdamentes acél mintabefogó feltéteknek alkalmasnak kell lenniük az ajánlatkérő által
használt minták befogására:
- 2-3 db 140 mm x 68 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 2-3 db 75 mm x 110 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 5-6 db 25,4 mm x 76,2 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 19-20 db 27 mm x 47 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 15-16 db 28 mm x 48 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
- 11-12 db 28 mm x 48 mm és 4-5 db 48 mm x 56 mm-es minta befogadására alkalmas mintabefogó: 1 db
A csiszológéphez tartozó, eltérő finomságú/szemcseméretű csiszolókorongok paraméterei:
- 1 db gyémántszemcsés, rozsdamentes acél csiszolókorong Ø200mm, szemcsenagyság 30μ
- 1 db gyémántszemcsés, rozsdamentes acél csiszolókorong Ø200mm, szemcsenagyság 91μ
- 1 db gyémántszemcsés, rozsdamentes acél csiszolókorong Ø200mm, szemcsenagyság 46μ
Pótalkatrészek és szerszámkészlet paraméterei:
Pótalkatrészek: 4 habkő rúd a csiszolókorong karbantartásához, 1 db ékszíj, 1 szett (2 db) flexibilis cső az olajkenés
biztosításához, 1 db gumi ütköző, 1 db szabályozó mágnes
Szerszámkészlet: 1 db 24/27 villáskulcs, 1 db 8 mm-es imbuszkulcs, 1 db kulcs az elektromos dobozhoz, 4 db
állítható láb, 1 db aljzat, 2 méteres kábellel, 1 db újrahasznosító tartály
120 l gépolaj az eszköz üzemeltetéshez.
A pedológiai ragasztó prés műszaki paraméterei:
- alkalmas 3 db max. 140 mm x 68 mm nagyságú tárgylemez befogadására.
- 3 db, egyenként kb. 2 kg-os súllyal, melyek pozíciója vízszintesen változtatható, így az erőkar változtatásával
alkalmasak 30 kg-ig terjedő egyenletes nyomásátadásra
- mechanikus, asztalon elhelyezhető, fém kivitel, ami maximum kb. 30 x 45 cm helyet foglal el
A beszerzés magában foglalja az eszköz helyszínre történő szállítását, rendeltetésszerű használatra alkalmas
módon történő üzembe helyezését, a használat betanítását, valamint a szükséges engedélyek beszerzését.
Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő
típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és
gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban, hogy a műszaki leírás
szerinti mely eleme helyett milyen elemet ajánl az ajánlattevő, valamint az mely módon egyenértékű az előírással.
Legalább 3 munkanap időtartamban ajánlatkérő szakembereit a legfontosabb használati tudnivalókról
oktatásban kell
részesíteni. Az oktatást magyar és/vagy angol nyelven kell megtartani és dokumentálni kell.
Az áruhoz magyar és/vagy angol nyelvű használati útmutatót kell biztosítani.
Szakmai ajánlat: Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott áru a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek való tételes megfelelését igazoló dokumentumot. Az ajánlatban csatolni szükséges továbbá a
megajánlott árura vonatkozó, független szervezet által kiállított, érvényes CE tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű
tanúsítványt, hiányában nyilatkozatot, hogy az adott termék esetében nem szükséges és miért nem a CE
tanúsítvány; és a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell az áru nevét és
pontos típusmegnevezését, a gyártó nevét, az áru származási helyét.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

313

Kizárólag gyári új, vagy gyártásban lévő eszközök ajánlhatók meg, használt vagy demó eszközökre nem nyújtható
be ajánlat.
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár meghatározása oly módon történjen, hogy az ár tartalmazza a
közbeszerzési dokumentumokban előírt feladatoknak, műszaki tartalomnak és egyéb feltételrendszernek
megfelelő árunak a szállítási címen (teljesítés helyén) történő hiánytalan és hibátlan, szerződésszerű teljesítéséhez
szükséges valamennyi felmerülő költséget, a teljes árubeszerzés maradéktalan megvalósításához szükséges
ellenértéket.
További előírásokat 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:
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 146 - 417274
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NRI/1221.68/2002.
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:
2022/11/02 (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: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AERI BROTLAB
Nemzeti azonosítószám: FR96 402 780 985
Postai cím: ROUTE DE SAVIGNIES 230
Város: LE MONT SAINT ADRIEN
NUTS-kód: FRE22
Postai irányítószám: 60650
Ország: Franciaország
E-mail: jj.raux@brotlab.com
Telefon: +33 344828886
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: 60608,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59866,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlattevő neve, címe és adószáma:
neve: Assistance-Etude-Realisation-Industrielle, A.E.R.I./BROTLAB
címe: Franciaország, 60650 Le Mont Saint Adrien, Route de Savignies 230/250.
adószáma: FR96 402 780 985
2.) Az eljárás során szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
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. 148-149. § 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:
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2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (25060/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 305292155
E-mail: kanta.renata@nkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkk.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: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: H8 hév Gödöllő tervezés
Hivatkozási szám: EKR000280132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

318

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8-as hévvonal Gödöllő
városhatár – Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére
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: H8 hév Gödöllő tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71244000-0

Kiegészítő szójegyzék

71300000-1
71311000-1
71312000-8
71311300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:
Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8-as hévvonal Gödöllő
városhatár – Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

319

Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a H8-as hévvonal Gödöllő városhatár – Gödöllő végállomás szakasz
fejlesztése körében a vasúti pálya teljes rekonstrukciójának, 2 db állomás (Gödöllő,Palotakert és Gödöllő
végállomás) és 2 db megállóhely (Gödöllő, Erzsébet park és Gödöllő, Szabadság tér) kialakításának,
elektronikus biztosítóberendezéseknek tervezése kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez. A
tervezendő szakasz kb. 4 km hosszon Gödöllő város közigazgatási határától a hév végállomásáig terjed,
városi (belterületi) környezetben. Minden állomás és megállóhely kialakításának alkalmasnak kell lennie
120 m hosszú hévszerelvények fogadására. A peronok sk+1100 mm magasra tervezendőek akadálymentes
megközelíthetőséggel együtt.
A feladat magában foglalja a kapcsolódó és keresztező közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi létesítmények
teljeskörű tervezését is, így a Táncsics Mihály út, Dózsa György út (2x1 sávos kialakítású utak, a szükséges
kanyarodósávok tervezése-felülvizsgálata a tervező feladata), és a 2x2 sávos Szabadság út keresztezését és
lehetőség szerint további, tervező által kijelölendő helyszíneken gyalogos-kerékpáros keresztezések kialakítását,
csatlakozva a hatályos helyi közlekedés- és településfejlesztési tervekhez.
A tervezési feladat három szakaszban végzendő el: nyertes Ajánlattevő elsőként döntéselőkészítő tanulmányt
készít a hév vonalvezetésének a Megrendelővel és a további érintett felekkel egyeztetett kijelölésére. Lényeges
eleme a tervezési feladatnak a 3-as sz. főút (Szabadság út) és a kiválasztott nyomvonalváltozat szerinti további
közutak különszintű közúti-vasúti keresztezésének vizsgálata és tervezése. A kiválasztott változatot előbb
tanulmánytervi szintre kell kidolgozni, végül el kell készíteni minden olyan szakági tervet, amely szükséges a
teljes 4 km-es pályaszakasz teljeskörű engedélyezéséhez. A tervezési feladat minimálisan tartalmazza az alábbi
szakágak tervezését és szükség szerinti engedélyezését: vágány építés tervezése, felsővezetéki rendszer és
áramellátás, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezési rendszer a teljes szakaszon és 2 db állomási elektronikus
biztosítóberendezés, vonali és állomási műtárgyak, peron, támfal, megállóhelyek, állomások, forgalomtechnika,
közterek és zöldfelületek rendezése, építés alatti organizáció tervezését stb., valamint környezetvédelmi
engedélyeztetés, teljeskörű engedélyeztetés.
A Nyertes Ajánlattevő köteles továbbá az engedélyezési tervek alapján lehetséges teljeskörű hatósági
engedélyeztetési eljárások lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb
jóváhagyások megszerzésére.
Az engedélyek megszerzését követően az engedélyes tervek alapján tenderdokumentáció készítendő.
A Nyertes Ajánlattevő feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M/2 alkalmassági feltételre bemutatott bármely szakember vasúti közlekedési
létesítmények tervezésében szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata
hónapban (min 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
2 3. M/2.a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időn felüli vasúti közlekedési létesítmény tervezési területen szerzett többlet szakmai
tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
3 4. M/2.b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időn felüli vasúti villamos berendezés tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata
hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
4 5. M/2.c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időn felüli közlekedési műtárgy tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata hónapokban
(minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
5 6. M/2.d) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzésénhez szükséges
szakmai gyakorlati időn felüli környezetvédelem szakterület 1.3. és/vagy 1.4. pontok szerinti tapasztalata
hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2021-00023
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet
az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/
EKR000627692022/reszletek
2. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában rögzített 480 alatt naptári napot ért.
3. Kbt. 50. § (1) bek. k) pont szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja
szakmai és észszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex, minden releváns
szakágra kiterjedő módon történik. A részajánlattétel rendkívül magas koordinácós terhet róna az ajánlatkérőre,
mivel minimálisan az alábbi szakágakban szükséges a tervezést elvégezni: vágány építés tervezése, felsővezetéki
rendszer és áramellátás, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezési rendszer a teljes szakaszon és 2 db állomási
elektronikus biztosítóberendezés, vonali és állomási műtárgyak, peron, támfal, megállóhelyek, állomások,
forgalomtechnika, közterek és zöldfelületek rendezése, építés alatti organizáció. Az egyes szakágak tervezése
jelentősen összefügg, amennyiben egyik tartalma változik, úgy az rögtön kihat a másik szakágra. A hatósági
engedélyezéshez szükséges ezen szakági tervek összesítése, egyenszilárdságú rendszerbe szervezett elkészítése.
Eltérő gazdasági szereplők által elkészített tervek esetleges inkompatibilitásával kapcsolatos felelősség
szerződéses rendezése rendkívül komplex és kockázatos lenne. A tervezés folyamata során az egyes feladatrészek
összefüggnek, egymásra épülnek, az érintettekkel és az engedélyező hatóságokkal folytatott egyeztetések során
a tervezési végcélt teljesítő és engedélyezhető műszaki tartalom esetenként többszöri iterációval/áttervezéssel
érhető el, amely a részajánlattételi lehetőség biztosítása által ütemtervi- és költségkockázattal bírna. Jelentős
kockázatot jelent, ha egyes, az iterációs folyamat következtében megismétlendő munkafolyamatokat az egyes
feladatrészért felelős eltérő gazdasági szereplők is elvégeznek, így ezen kockázatok kiküszöbölésének érdekében
értelemszerűen részek meghatározása nem lehetséges. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk,
úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben
lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős
gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bek.). A tervezési projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez.
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
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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 122 - 347237
(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: H8 hév Gödöllő tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 013114 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonása
érdekében került feladásra.
2. Az V.1) pontban az "Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):" azért került
megjelölésre, hogy a hirdetmény a TED-en feladható legyen.
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 (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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (24394/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15813743215
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komán Attila
Telefon: +36 42599811
E-mail: projektiroda@szszbmk.hu
Fax: +36 42461174
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önállóan gazdálkodó 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: Traumatológia részére OT eszköz/műszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001526572021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

325

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33192230-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
1 db Csecsemő kézsebészeti tálca
1 db Kézsebészeti csontos tálca
1 db Kézsebészeti tálca
1 db Mikróműszeres tálca
2. rész:
2 db Akkumulátoros motor
1 db Fűrészlap
1 db Levegős motoros kábel
2 db Moduláris akkumulátoros fúrómotor traumatológiai és ortopédiai felhasználásra
1 db Univerzális akkumulátor töltő telep
1 db Velőűr felfúró rendszer
3. rész:
1 db Sebészeti mikroszkóp
4. rész:
1 db C-íves sebészeti képerősítő berendezés
5. rész:
1 db Mennyezeti kétfejes műtőlámpa
6. rész:
1 db Mobil tönkös fix lapos traumatológiai műtőasztal
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 89818900,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
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II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti műszertálcák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33169300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Csecsemő kézsebészeti tálca
1 db Kézsebészeti csontos tálca
1 db Kézsebészeti tálca
1 db Mikróműszeres tálca
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti motor rendszerek és tartozékok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Akkumulátoros motor
1 db Fűrészlap
1 db Levegős motoros kábel
2 db Moduláris akkumulátoros fúrómotor traumatológiai és ortopédiai felhasználásra
1 db Univerzális akkumulátor töltő telep
1 db Velőűr felfúró rendszer
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti mikroszkóp
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Sebészeti mikroszkóp
A beszerzendő termékkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes karkinyúlás min. 1600 mm 15
2 A vészhelyzeti fényforrás minimum 180 Wattos hideg fényt biztosító Xenon izzóval 10
3 A teljes mikroszkóp test antimikrobiális festékkel, vagy ezzel ekvivalens megoldással kezelt (a
mikroorganizmusok terjedésének meggátolására) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő akként, hogy a szerződés hatályba lépésétől
számított 90 naptári napon belül kell a terméket leszállítani és a leszállítástól számított 10 naptári napon belül a
kezelőszemélyzetet betanítani.
II.2.1)
Elnevezés: C-íves sebészeti képerősítő berendezés
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33169100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db C-íves sebészeti képerősítő berendezés
A beszerzendő termékkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orbitális mozgás (fok) 10
2 Pixel méret (mikron) 10
3 Dönthető monitorok megléte 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő akként, hogy a szerződés hatályba lépésétől
számított 90 naptári napon belül kell a terméket leszállítani és a leszállítástól számított 10 naptári napon belül a
kezelőszemélyzetet betanítani.
II.2.1)
Elnevezés: Mennyezeti kétfejes műtőlámpa
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31524110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Mennyezeti kétfejes műtőlámpa
A beszerzendő termékkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ledek élettartama (óra) 5
2 Árnyékmentes terület a műtőlámpától 1 m-re 1 maszkkal az MSZ EN 60601-2-41 szabvány szerint (%) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő akként, hogy a szerződés hatályba lépésétől
számított 90 naptári napon belül kell a terméket leszállítani és a leszállítástól számított 10 naptári napon belül kell
a Felhasználói Kézikönyv szerint üzembe helyezni, telepíteni és a kezelőszemélyzetet betanítani.
II.2.1)
Elnevezés: Mobil tönkös fix lapos traumatológiai műtőasztal
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33192230-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Mobil tönkös fix lapos traumatológiai műtőasztal
A beszerzendő termékkel szemben támasztott szakmai követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Maximum terhelhetőség (kg) 10
2 A töltés és az akkumulátor szint kijelzése a tönkön és a kézi vezérlőn egyaránt 5
3 A kézi vezérlő nyomógombjai megvilágítottak, így teljesen elsötétített műtőben is használhatók. 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő akként, hogy a szerződés hatályba lépésétől
számított 90 naptári napon belül kell a terméket leszállítani és a leszállítástól számított 10 naptári napon belül a
kezelőszemélyzetet betanítani.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 089 - 239779
(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: Sebészeti műszertálcák
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:
2022/11/03 (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: Medical&Press Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26520137242
Postai cím: József krt. 36. fszt. 5.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: medandpress@gmail.com
Telefon: +36 704156170
Internetcím(ek): (URL) https://medandpress.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8362863,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3168270,00
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: Sebészeti motor rendszerek és tartozékok
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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10495177244
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: ahorvat1@its.jnj.com
Telefon: +36 18842844
Internetcím(ek): (URL) https://www.jnj.com/
Fax: +36 18842758
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24771723,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23390630,00
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: nem ismert arány,
szervíztevékenység
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Sebészeti mikroszkóp
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:
2022/11/03 (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
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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: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10803952243
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@premedpharma.hu
Telefon: +36 306066460
Internetcím(ek): (URL) www.premedpharma.hu
Fax: +36 23889710
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22215407,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28730000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: C-íves sebészeti képerősítő berendezés
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:
2022/11/03 (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: FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873078242
Postai cím: Illyés Gyula Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: tender@fibremedical.hu
Telefon: +36 305855877
Internetcím(ek): (URL) www.fibremedical.hu
Fax: +36 170002224
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33320000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34530000,00
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: Mennyezeti kétfejes műtőlámpa
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 - 008267 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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(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: - Rész száma: 6 Elnevezés: Mobil tönkös fix lapos traumatológiai műtőasztal
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 - 008267 (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
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
5 - Mennyezeti kétfejes műtőlámpa számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az eljárás 5. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen figyelemmel az ajánlati
felhívás VI.3.9. pontjában foglaltakra, azaz az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló
intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eleget téve az ajánlati felhívás
VI.3.9. pontjában ajánlatkérő előírta, hogy „alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját”, azonban ezen
eljárási részben kizárólag egy ajánlat érkezett.;
6 - Mobil tönkös fix lapos traumatológiai műtőasztal számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az eljárás 6. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen figyelemmel az ajánlati
felhívás VI.3.9. pontjában foglaltakra, azaz az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló
intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eleget téve az ajánlati felhívás
VI.3.9. pontjában ajánlatkérő előírta, hogy „alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját”, azonban ezen
eljárási részben kizárólag egy ajánlat érkezett.
Ajánlattevők:
1. rész:
Ajánlattevő neve: VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár Kenyérgyár Utca 1.
Adószám: 11814292-2-14
Ajánlattevő neve: Medical&Press Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1085 Budapest József krt. 36. fszt. 5.
Adószám: 26520137-2-42
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2. rész:
Ajánlattevő neve: Surgi-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhelye: 1124 Budapest Meredek Utca 21/1
Adószám: 12351509-2-43
Ajánlattevő neve: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Székhelye: 1123 Budapest Nagyenyed Utca 8-14.
Adószám: 10495177-2-44
3. rész:
Ajánlattevő neve: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Székhelye: 1118 Budapest Rétköz Utca 18.
Adószám: 10803952-2-43
Ajánlattevő neve: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő Ipari Park, Moór János Utca 3-5.
Adószám: 12122066-2-13
4. rész:
Ajánlattevő neve: VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár Kenyérgyár Utca 1.
Adószám: 11814292-2-14
Ajánlattevő neve: FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1152 Budapest Illyés Gyula Utca 2-4.
Adószám: 25873078-2-42
5-6. rész:
Ajánlattevő neve: Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1037 Budapest Fehérítőgyár Utca 2. B. ép.
Adószám: 10321056-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Százhalombatta Város Önkormányzata (24780/2022)
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: Százhalombatta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731285213
Postai cím: Szent István Tér 3
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vandlik Csaba
Telefon: +36 23542139
E-mail: muszakvez@hivatal.battanet.hu
Fax: +36 23542166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szazhalombatta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szazhalombatta.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2023.
Hivatkozási szám: EKR001445402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

341

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Százhalombatta Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia beszerzése”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 109924200,00 (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: Villamos energia beszerzése 2023
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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta, ill. a magyar Villamos Energia Rendszer.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Százhalombatta Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia beszerzése”
Villamos energia beszerzése mindösszesen 305.345 KWh mennyiségben.
305.345 KWh/év (szankciómentes tolerancia sáv 20 %) villamos energia vétele a jelen Ajánlati dokumentációban
felsorolt valamennyi felhasználási hely teljes körére kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti,
teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos
energia áron, a 2023. január 1. 00:00 órától 2023. december 31. 24:00 óráig terjedő időszakra.
Ajánlatkérő a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri az ajánlattevőktől, hogy
abban az esetben, ha a tényleges fogyasztás a várható fogyasztáshoz képest mindkét irányban a 20 %-os sávon
belül marad, akkor nyertes ajánlattevő nem érvényesít ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat, vagy
kiegyenlítő energiát.
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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:
A II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
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 197 - 558396
(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: Villamos energia vásárlási szerződés
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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:
2022/11/14 (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: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Internetcím(ek): (URL) www.mvmenergiakereskedo.hu
Fax: +36 14656465
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109924200,00
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes AT:
Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20
Adószám: 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 közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7)bekezdéseiben
foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Százhalombatta Város Önkormányzata (24782/2022)
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: Százhalombatta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731285213
Postai cím: Szent István Tér 3
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vandlik Csaba
Telefon: +36 23542139
E-mail: muszakvez@hivatal.battanet.hu
Fax: +36 23542166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://battanet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://battanet.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001442962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

347

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Százhalombatta Város közvilágításának 2023. évi villamos energia beszerzése”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 300000000,00 (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: Közvilágítási célú 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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A magyar Villamos Energia Rendszer (VER) magyarországi
szabályozási zónájának bármely betáplálási pontja.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Százhalombatta Város közvilágításának 2023. évi villamos energia beszerzése”
A beszerzés főbb tételei, mennyisége: a nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása közvilágítás
céljára a közbeszerzéssel érintett időszakra (12 hónap) 1.000.000 kWh mennyiségben (szankciómentes tolerancia
sáv 20 %) a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi csatlakozási pont teljes körére kiterjedően,
szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül
számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2023. január 1. 00:00 órától 2023. december 31. 24:00
óráig terjedő időszakra.
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli,
tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg (villamos
energia szabvány), és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását 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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 196 - 555266
(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
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Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia vásárlási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/14 (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: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Internetcím(ek): (URL) www.mvmenergiakereskedo.hu
Fax: +36 14656465
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 300000000,00
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
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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: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes AT:
Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20
Adószám: 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 közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7)bekezdéseiben
foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szikszó Város Önkormányzata (24778/2022)
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: Szikszó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725723205
Postai cím: Kálvin Tér 1
Város: Szikszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Battáné dr. Tóth Zita
Telefon: +36 46596450
E-mail: jegyzo@szikszo.hu
Fax: +36 46596211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szikszo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szikszó Ipari Park 132/22 kV-os alállomás építése
Hivatkozási szám: EKR000793012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

353

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Közcélú KÖF/KIF alállomás, az ellátást szolgáló 132 kV-os megtáplálás, valamint az alállomásból táplált 2 db
közcélú KÖF kapcsolóállomás, az ellátásukat, és egy nagy fogyasztót ellátó kábeles megtáplálás tervezése és
kivitelezése Szikszó város területén, a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
Szikszó Város Önkormányzatának ipari park területén a befektetői igények alapján szükséges egy új, az MVM
Émász Áramhálózati Kft. tulajdonába kerülő 132/22 kV-os, 40+40 MVA-es alállomás (végállapotban további
40 MVA-es bővítési lehetőséggel) létesítése, mely alállomás a Szikszó külterület 055 hrsz-ú ingatlanon kerül
kiépítésre.
A részletes műszaki információkat a II.2.4) pont és a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete
tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 8717862800,00 (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: Szikszó Ipari Park 132/22 kV-os alállomás építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31210000-1

További tárgyak:

45231400-9
45232220-0
45232221-7
45311200-2

Kiegészítő szójegyzék
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45317200-4
45317300-5
71240000-2
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Szikszó hrsz: 055
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Közcélú KÖF/KIF alállomás, az ellátást szolgáló 132 kV-os megtáplálás, valamint az alállomásból táplált 2 db
közcélú KÖF kapcsolóállomás, az ellátásukat, és egy nagyfogyasztót ellátó kábeles megtáplálás tervezése és
kivitelezése Szikszó város területén a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
I. Alállomás teljeskörű tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése a következő paraméterekkel:
2 db távvezetékmező, 2 db transzformátor mező 40 MVA-s transzformátorok beépítésével, 1db sínbontó,
középfeszültségen 18 mező
1. Tervezés: Csatlakozási, engedélyezési, kiviteli, valamint megvalósítási tervek elkészítése. Engedélyezési valamint
használatbavételi eljárás lefolytatása
2. Kivitelezés: mindennemű anyagbeszerzés és teljeskörű kivitelezés, a szabványokban, előírásokban megkövetelt
vizsgálatok elvégzése, azok dokumentálása
2.1. építészeti munkák:
humusz leszedés, szakszerű tárolása, talajmegerősítés (CFA, Soil-Cons), vízelvezetés, övárok, földelőháló, belső
utak útcsatlakozással, kerítés, kábelcsatornák, műtárgyak, tüzivíztározó, készülékalapok, olajos csapadékvíz
kezelő rendszer, transzformátor és ívoltó alapjai a hozzátartozó vagyonvédőfallal, kihúzólábakkal, kapcsoló és
vezénylő konténer(ek) vagy vezénylő épület, térvilágítási torony, portálok, készüléktartó szerkezetek, járdák,
tipegők, tereprendezés Az alállomást, a K4, K6 és 2 db BHTR állomást elérő a közcélú forgalom számára nyitott,
megfelelő teherbírású út. Az tervezési és kivitelezési feladat a meglévő közcélú útról történő leágazástól a
csatlakozási pontok helyéig tart. Az alállomásban az MGT szerint Moduláris Alállomási Rendszer (MAR) keretében
kialakított előre gyártott konténeres megoldást kell alkalmazni, de az Áramszolgáltatóval és a Megrendelővel
szorosan egyeztetve, az ő jóváhagyásuk mellett, többlet költséget nem okozva, MAR konténer rendszer helyett
vezénylőépület is építhető.
2.2. technológiai szerelés:
132 kV-os, és 22kV-os készülékek, primer árampályák, bel-, és szabadtéri szekrények, középfeszültségű
segédüzemi rendszer, külső segédüzemi betáplálás, középfeszültségű és kisfeszültségű kábelezés, térvilágítás,
HFKV, tűz- és vagyonvédelem, védelem-irányítástechnikai rendszer, fogyasztásmérés, hírközlési összeköttetések
3. Üzembe helyezés
szerelést követő ellenőrzés, diagnosztikai vizsgálat, előzetes villamos és mechanikai próba, hivatalos próba, üzemi
mérés.
Az alállomás kialakítása, az alkalmazott főbb berendezések típusai feleljenek meg a hálózati engedélyes
előírásainak.
Jelenleg a következő mezők épülnek meg:
- 2 db távvezetéki mező (Sajóivánka, Felsőzsolca)
- 1 db gyűjtősín
- 2 db transzformátor mező
- középfeszültségű oldalon: 2 betáplálási, 2 sínbontó, 12 leágazási, és 2 kiépített tartalék leágazási mező
Az alállomást egy 120 m x 120 m méretű területen kell elhelyezni, minden szükséges építménnyel. A vezénylő
konténer vagy épület kialakítását úgy kell végezni, hogy végkiépítésben 18 db középfeszültségű leágazás
elhelyezhető legyen.
II. Kétrendszerű 132kV-os távvezeték, ill. kábel: teljeskörű tervezése, kivitelezése, valamint feszültség alá helyezése
az alábbiak szerint (Felsőzsolca-Sajóivánka távvezeték felhasításával):
1. Tervezés
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engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetés, kiviteli tervek
- előmunkálati engedély megszerzése
- nyomvonal-kijelölési eljárás lebonyolítása
- nyomvonal geodéziai felmérése és földhivatali adatok beszerzése
- szükséges közműegyeztetések elvégzése
- engedélyezési (keresztezési tervek) elkészítése
- előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás lefolytatása
- előzetes régészeti hatásvizsgálat (ERD) készíttetése
- nyiladéklétesítési terv készítése
- erősáramú befolyásolási vizsgálat elvégzése
- hatósági, szakhatósági, kezelői (e-közmű) hozzájárulások megszerzése
- időleges és végleges művelés alóli kivonási terv készíttetése, jóváhagyatása
- változási vázrajzok elkészítése és földhivatali záradékoltatása
- nyomvonal és biztonsági övezet által érintet helyrajzi számok tulajdonosainak tájékoztatása
- vezetékjog engedélyezési dokumentáció összeállítása és engedély megszerzése
- kártalanítási szakvélemény készítése
- csereerdősítési terv készíttetése
- keresztezett KIF, KÖF szabadvezetékek szükséges átalakításának engedélyeztetése
- közreműködés a területtulajdonosokkal történő kártalanítási megállapodások megkötésében
- kivitelezési tervek
- geotechnikai beszámoló, (talajmechanika) készíttetése
- alapozási és földelési tervek elkészítése
- keresztezett KIF, KÖF szabadvezetékek szükséges átalakításhoz szükséges tervek
2. Kivitelezés
- mindennemű anyagbeszerzés
- kivitelezéshez szükséges bejelentési, engedélyezési eljárások lebonyolítása, szakfelügyeletek igénylése
- feszültségmentesítések ügyintézése
- alapozási munkák elvégzése
- oszlopszerelési és állítási munkák
- vezetékszerelési munkák
- optikai összeköttetés kialakítása
- 132kV-os kábelezés
- egyéb szükséges szerelési munkák
- hulladékszállítás, kezelés
- utómunkák, rekultiváció elvégzése
- erősáramú befolyásolási mérések elvégzése és szükséges védelmek elkészíttetése
- keresztezett KIF, KÖF szabadvezetékek szükséges ideiglenes vagy végleges kialakítása
- zöldkárok rendezése
3.Üzembe helyezés
- kivitelezést követő ellenőrzés
- szükséges mérések elvégzése
- üzembehelyezési eljárás lefolytatása
- megvalósulási terv készítése
A létesülő távvezetékszakasz fő paraméterei:
feszültségszint: 132 kV, nyomvonalhossz: kb. 9 km
alkalmazandó oszloptípus: Budapest II.
sodronytípus: 250/40 ACSR+OPGW (zárlati szintek alapján ellenőrizendő)
alkalmazandó szabvány: MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019
A létesülő 132 kV-os kábelszakasz fő paraméterei:
feszültségszint: 132 kV, nyomvonalhossz: kb. 1 km
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alkalmazandó kábeltípus: feszültségszintnek és terhelési szintnek megfelelő
a HELL területén haladó távvezetéki rész került kábeles kiváltásra az utolsó távvezetékoszlop és a transzformátor
állomás között
III. Fogyasztói leágazások kiépítése
A fogyasztói leágazások az Ipari Park három területét látják el villamos energiával.
1. terület
tervezett csatakozási teljesítménye első ütemben 33 MVA üzemi és ++ MVA tartalék. Ezen fogyasztó ellátására a
22 kV-os kapcsolóberendezés 4-4 leágazását kell felhasználni. 4db cellából NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 12/20 kV-os
kábel, 4 db cellából NA2XS(F)2Y 2II3x1x240 mm2 12/20 kV-os ( a későbbi esetleges teljesítmény bővítés céljából
ikresítve) célkábel indul el.
Feladat: az elmenő kábelek fektetése kb 800fm nyomvonalon, végkiképzése, vizsgálata, bekötése.
Folytatás a VI.4.3) 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 2. MSZ2.1. szakember MSZ.2.1. b) alpontjában meghatározott min. követelmény
szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2,5
2 3. MSZ2.2. szakember MSZ.2.2. b) alpontjában meghatározott min. követelmény szerinti többlet szakmai
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2,5
3 4. MSZ2.3. szakember MSZ.2.3. b) alpontjában meghatározott min. követelmény szerinti többlet szakmai
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2,5
4 5. MSZ2.4. szakember MSZ.2.4. b) alpontjában meghatározott min. követelmény szerinti többlet szakmai
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2,5
5 6. Hibajavítás megkezdése a jótállási idő alatt (min. 4 óra max. 24 óra) 10
6 7. Vállalt teljesítési határidő (min. 510 nap, max. 600 nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz:
Ajánlatkérő a teljesítési határidőt napokban határozza meg, nem munkanapban. A felhívásban megadott határidő
tájékoztató jellegű, a tényleges teljesítési határidő a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint alakul, a vállalkozási
szerződés hatályba lépésétől számítva. Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az általa megajánlott
teljesítési határidő lejártáig az MSZ-09-00.0280-1989 számú szabvány 5.2. pontja szerinti üzemi próbákat követően
mind az alállomás, mind a távvezeték feszültség alá helyezése megtörténik.
II.2.5) ponthoz:
Ajánlatkérő a 2-5. értékelési szempontok vonatkozásában olyan projekt bemutatását fogadja el a szakmai
tapasztalat igazolásához, amely az MSZ.2. szerinti alkalmasság igazolása körében nem került bemutatásra, azaz
átfedés nem megengedett. Az értékelési szempontokra vonatkozó további előírások a Dokumentációban.
A szerződés meghatározása , amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: „Szikszó Ipari
Park 132/22 kV-os alállomás építése” tárgyú vállalkozási szerződés
Részajánlattétel kizárásának indoka:
Az építési beruházás műszaki egységet képez, az építési munkák funkcionálisan egybetartoznak, azok természete
sem szakmai okokból, sem az elvégzendő feladatok jellege, sem felelősségi körök szempontjából nem teszi
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lehetővé a részajánlattételt. Az ugyanazon a teljesítési helyen végzendő munkafolyamatok megszervezése,
a helyszínen történő egyes munkafázisok akadálymentes megvalósulása érdekében szükséges a beszerzést
egyben kezelni, a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. A szerződés tárgyának
mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A beszerzés tárgya nem osztható
oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, ezzel együtt a szerződés tárgyát képező
feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt sem lehet a részekre történő
ajánlattételt ésszerű okok mentén biztosítani.
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 107 - 295120
(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: Szikszó Ipari Park 132/22 kV-os alállomás építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/11 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27086001244
Postai cím: Rákospalotai Körvasút Sor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: bodocs.jozsef@mvmxpert.hu
Telefon: +36 309333644
Internetcím(ek): (URL) http://mvmxpert.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: MVM ENERGO-MERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10833801242
Postai cím: Késmárk Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@mvmenergo.hu
Telefon: +36 205907447
Internetcím(ek): (URL) www.ovit.hu/energo-merkur/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5826800000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8717862800,00
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész és villamos
tervezési és kivitelezési feladatok, villamos technológia szerelés, távvezeték építés, . teljeskörű KÖF
kábelezési munkák, teljeskörű NAF kábelezési munkák, NAF távvezeték teljeskörű oszlopszerelési,
oszlopállítási és vezetékezési munkái
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban 1 db ajánlat érkezett, az alábbi közös ajánlattevőktől, ők lettek a nyertes közös ajánlattevők:
MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.
27086001244
MVM ENERGO-MERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1158 Budapest, Késmárk u. 14.
10833801242
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.
A
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

362

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24840/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001727342022/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/EKR001727342022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CAF villamosok kerékpár alkatrészeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001727342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34631400-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CAF villamosok kerékpár alkatrészeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés)
Teljes mennyiség (tervezetten): 1460 db/24 hónap
Az egyes tételek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklete (Ajánlati árak táblázata, a továbbiakban: Ártáblázat) tartalmazza.
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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 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: CAF villamosok kerékpár alkatrészeinek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34631400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. alábbi villamos fogadóraktárak, az adott
Megrendelésben foglaltak szerint:
V220. raktár: 1091 Budapest, Üllői út 199.
V390. raktár: 1116 Budapest, Fehérvári út 247.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CAF villamosok kerékpáralkatrészeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1460 db/24 hónap
Az egyes tételek részletes ismertetését az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása
érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlatkérő a keretszerződésben
rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. A megkötésre
kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében
kell benyújtania ajánlatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania, az alábbiak szerint:
• az Ártáblázatban az egyes tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját,
termékgyártói azonosító számát,
• csatolnia kell – katalógusszámmal rendelkező alkatrészek vonatkozásában – a megajánlott alkatrészek
gyártójától, vagy a jármű gyártójától származó nyilatkozatot, melyben a társaság nyilatkozik, hogy a megajánlott
termék az Ártáblázatban Ajánlatkérő által megadott katalógusszámmal szereplő termék funkciójának ellátására
alkalmas, a járműbe beépíthető.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a vállalt szállítási határidőről, mely nem lehet több, mint 120 naptári nap;
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• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• az alkatrészeket eredeti gyártói csomagolásban szállítja le, a szerződéstervezetben foglaltak szerint;
• ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a
közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
( 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 1. Többletjótállás (12 hónapon felüli többletjótállás, 0-12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 133. §
(1) bekezdés figyelembevételével a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig, de legfeljebb további 12
hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. értékelési szempont: egyenes arányosítás, 2. értékelési szempont: fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár a legalacsonyabb.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem
vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint,
a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a
Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok
hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
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alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt.
64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKDt 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. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott
szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint
kell eljárni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- 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 a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
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ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő
(közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a legalább 90 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az
alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az
EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKDt 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. Az ajánlatban 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
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés b)
pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és
mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik
fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2: csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél
működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazását
bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi
határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó
ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell
derülnie.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
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- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- 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 a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő
(közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített
összesen legalább 500 db vasúti járművek alkatrészeinek szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is
teljesíthető.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő
ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaznak vagy
rendelkeznek ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes
tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
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:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér mértéke: a minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített vételár
díjának 0,5%-a, de legfeljebb 15%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlatkérő a kötelező 12 hónapon felüli
többletjótállást külön értékelési szempontként értékeli.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti,
ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat és a szerződéses egységár devizaneme: euró (EUR).
A szerződéses keretösszeg, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A számlázandó magyar forintban (HUF) számított vételár kalkulációja az átvétel (Szállítólevél kiállításának) napján
érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyam alkalmazásával kerül elvégzésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
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A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó
szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet
alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
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IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait Kbt. 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci
konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti
összefoglaló az EKR000623122022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található.
2. A beszerzés nem áll részekből, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése Ajánlatkérő részére
a részajánlat kizárásához nem ír elő indokolási kötelezettséget.
3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi az EKR rendszerben.
4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
7. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
10. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
11. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
12. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
13. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem
magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni az
Útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
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17. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati összár alapján rögzítésre
kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül, forintban) /12 * szerződés időbeli
hatálya (mely jelen esetben 24 hónap).
Az ajánlati összár euró (EUR) összege az ajánlatok bontásának napján érvényes MNB devizaárfolyamon
kerül átszámításra magyar forint (HUF) összegre.
18. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
19. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában
feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő azzal, hogy az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés
és (2a) bekezdés alapján meghosszabbítható.
20. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az Útmutató
tartalmazza.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1)
bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
22. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/11/18 (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. (24531/2022)
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: Csontos József
Telefon: +36 308455974
E-mail: csontos.jozsef@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
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/EKR001241262022/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/EKR001241262022/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: Éberségi Vonatbefolyásoló és generátor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001241262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eljárás megnevezése: Éberségi Vonatbefolyásoló és generátor beszerzése
A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés
A szerződés keretösszege: nettó 89.247.300,-HUF (11 féle, különböző tételkódú termék – összesen 39 db termékre
vetítve).
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Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből
nettó 68.731.700,-HUF értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 30 db termékre vetítve).
A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 20.515.600,- HUF (tervezetten 9
db termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.
A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegű, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya
alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos
darabszámai nem prognosztizálhatók).
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 89247300 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: Éberségi Vonatbefolyásoló és generátor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt., 1045 Budapest, Bécsi u. 1. Istvántelek
Osztóraktár, SAP kód: 8000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Éberségi Vonatbefolyásoló és generátor beszerzése
A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés
A szerződés keretösszege: nettó 89.247.300,-HUF (11 féle, különböző tételkódú termék – összesen 39 db termékre
vetítve).
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből
nettó 68.731.700,-HUF értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten 30 db termékre vetítve).
A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 20.515.600,- HUF (tervezetten 9
db termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.
A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegű, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya
alatt felmerülő, Ajánlatkérő javítási/karbantartási tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos
darabszámai nem prognosztizálhatók).
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
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( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 89247300 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:
1. 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 a beszerzés tárgya olyan
konkrétan meghatározott minőségi- és műszaki követelménynek megfelelő, egymással együttműködő – komplett
közlekedésbiztonsági rendszerekben alkalmazott - termékek beszerzése, melyeknek a Vonatbefolyásoló rendszer
rendeltetésszerű működését garantálniuk kell, ezen termékek esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. 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 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.
3. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen
a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
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4. 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.
5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
regisztráció a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap webhelyen tehető meg. Az EKR üzemeltetését és fenntartását
a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az
EKR használatával és az EKR-ben történő regisztrációval kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas.
6. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
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, részvételre jelentkező,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően,
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő
az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre
bocsátja.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás
részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba 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.) K. r.4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § 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.]
A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt
nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra
vonatkozóan, hogy – az érintett részek tekintetében – nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 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
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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 a részvételi szakaszban az EEKDban 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
– 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-ban, 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.
A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 68.000.000,-Ftot, azaz a hatvannyolcmillió 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) bekezdése értelmében 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 irányadók.
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Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában,
az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi
felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített,
vonatbefolyásoló berendezésekre 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);
- a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke 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 a részvételi 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 hat év) alatt teljesített (befejezett), de
legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kilenc 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 hat évben (72 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, 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.
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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-ban, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az
egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja
tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, legalább 5 darab vonatbefolyásoló
berendezés szállítására vonatkozó, szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/
referenciákkal.
A meghatározott 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.
&#61607; késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a
Kötbéralap 30%-a,
&#61607; 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
&#61607; hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20%-a/alkalom.
Egyébiránt a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében
található – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - 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 a Kbt. 135. § (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.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
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A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező – kizárólag
tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját 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)
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: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2023/03/31 (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. A vasúti járművek üzemeltetéséhez szükség van a vonatbefolyásoló berendezések és azok
részegységeinek beszerzésére. A tétellistában szereplő berendezések a vasúti járművek összetett
vonatbefolyásoló rendszerében üzemelnek. Műszaki szempontból célszerű ezen berendezéseket
együttesen kezelni, hogy a gyártók által megtervezett működés biztosítható legyen. Továbbá a vasúti
járművek felhasználási területe a szerződés időtartama alatt akár többször is megváltozhat, így az
egyes járművekhez szükséges berendezések egymáshoz viszonyított aránya kellő pontossággal
nem prognosztizálható. Mivel részekre bontást követően már nem lennének változtathatók az egyes
előirányzott költségkeretek, ezért a rendelkezésre álló teljes költségkeret legoptimálisabb felhasználását
csak a részekre bontás nélkül történő kiírása biztosítja.
2. 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. 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 az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés részeként megtenni.
3. 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.
4. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
5. 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)].
6. 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);
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- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.
7. 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 (Ft)” rovatban. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszra vonatkozó
tétellista „L”(„Nettó egységár”) és az „M” („Nettó érték összesen”) megnevezésű oszlopaiban egész számot
kér megadni!
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő az eljárás II. ajánlattételi szakaszában az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem
köti.
10. A Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott tétellistában az Ajánlatkérő az egyes tételek esetében
vagy az alkatrész típusát (C oszlop „Anyag rövid szövege”), vagy a katalógusszámot (G oszlop)– esetenként
egyszerre több azonosítót is – megad. Ajánlatkérő nem rendelkezik a tétellistában szereplő termékekhez
tartozó műszaki dokumentációk felhasználási jogaival; a dokumentáció az adott termék gyártójának
szellemi terméke.
11. 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.
12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, 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
14. „További információk” pont 5. alpontja tartalmaz bővebb információkat.
13. 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.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Horváth Csaba Miklós
Lajstromszám: 01296
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, annak előkészítése során előzetes piaci
konzultációt folytatott le EKR001503252022 számon.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/12/23 17:00
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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/11/18 (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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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24923/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kunszabó-Ludányi Renáta
Telefon: +36 202199801
E-mail: renata.ludanyi1@volanbusz.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224302022/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/EKR001224302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Autóbusz légrugók, légrugó gumielemek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001224302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az eljárás során VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges
légrugók, légrugó gumielemek konszignációs raktárba történő szállítására és adásvételére kíván szerződni a
nyertes Ajánlattevővel az alábbiak figyelembevételével:
1. rész: Nyugati gyártmányú autóbusz légrugók
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2. rész: Keleti gyártmányú autóbusz légrugók
Az Ajánlattevőnek az általa szállított termékekre a használatba vételének napjától számítva minimum 12 hónap
jótállást kell vállalnia kivéve, ha jogszabályváltozás folytán jogszabály kötelező rendelkezése ennél hosszabb
jótállási kötelezettséget ír elő, az e feletti megajánlást (legfeljebb további 24 hónap) ajánlatkérő az értékelés során
veszi figyelembe.
Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész
tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban
vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése
mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények
részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő
feladata.
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: Nyugati gyártmányú autóbusz légrugók
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a (KD) részét képező
szerződéstervezetben kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő nyugati gyártmányú autóbuszokhoz
szükséges légrugók konszignációs raktárba történő szállítására és adásvételére kíván szerződni a nyertes
ajánlattevővel keretszerződés keretében összesen nettó 65.000.000, - Ft keretösszegig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására kötelezettséget vállal. A szerződés időtartama alatt várható,
Tervezett mennyiség: 3.284 db légrugó és légrugó gumielemek beszerzése, mely tájékoztató jellegű adat.
Ajánlatkérő a meghatározott keretösszeg mértékéig terjedően egyoldalú írásos megrendelő nyilatkozatával
(továbbiakban: eseti megrendelés) rendeli meg a meghatározott alkatrészeket a szerződés hatálya alatt.
Ajánlattevőnek az alkatrészeket az eseti megrendelésben megadott mennyiségben az Ajánlatkérő által
üzemeltetett konszignációs raktárba kell szállítania annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen keresztül biztosítsa
szükségletei zavartalan kielégítését. A konszignációs raktárakból a légrugók az Ajánlatkérő által történő
bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.
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A beszerzés tárgyát képező, nyugati típusú autóbuszok gyártmányait - amelybe a beszerzés tárgyát képező
alkatrészek beépítésre kerülnek - a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az Ajánlattevőnek az általa szállított termékekre a használatba vételének napjától számítva minimum 12 hónap
jótállást kell vállalnia kivéve, ha jogszabályváltozás folytán jogszabály kötelező rendelkezése ennél hosszabb
jótállási kötelezettséget ír elő, az e feletti megajánlást (legfeljebb további 24 hónap) ajánlatkérő az értékelés során
veszi figyelembe.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban
vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése
mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények
részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő
feladata.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó légrugók pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő – amennyiben a keretösszeg
kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6
hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés
eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig – a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – levélben
értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Nyertes Ajánlattevő a 30 napon túli értesítést jogosult, de nem köteles
elfogadni.
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:
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Ajánlatkérőnek a keretösszegen felül, legfeljebb a keretösszeg 30 %-ig, azaz nettó 19.500.000.- Ft
keretösszeg erejéig opció lehívására van lehetősége. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon,
azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel a
Tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe
venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni. Az opció a szerződés hatálya alatt, meghosszabbítása
esetén annak ideje alatt is lehívható.
További szabályok a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.
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. pontban feltüntetett Ár értékelési részszempont alapján a Tételes ártáblázat szerinti
Összesített nettó ajánlati árat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező
Tételes ártáblázatban szereplő termékeknek „Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)” összegét kell megadnia.
Ajánlattevőnek kötelező minden tételre ajánlatot tennie és beáraznia. A további szabályokat a KD tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Keleti gyártmányú autóbusz légrugók
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a (KD) részét képező
szerződéstervezetben kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő Keleti gyártmányú autóbuszokhoz szükséges
légrugók konszignációs raktárba történő szállítására és adásvételére kíván szerződni a nyertes ajánlattevővel
keretszerződés keretében összesen nettó 14.000.000, - Ft keretösszegig.
Ajánlatkérő a keretösszeg100%-ának lehívására kötelezettséget vállal. A szerződés időtartama alatt várható,
Tervezett mennyiség: 604 db légrugó és légrugó gumielemek beszerzése, mely tájékoztató jellegű adat.
Ajánlatkérő a meghatározott keretösszeg mértékéig terjedően egyoldalú írásos megrendelő nyilatkozatával
(továbbiakban: eseti megrendelés) rendeli meg a meghatározott alkatrészeket a szerződés hatálya alatt.
Ajánlattevőnek az alkatrészeket az eseti megrendelésben megadott mennyiségben az Ajánlatkérő által
üzemeltetett konszignációs raktárba kell szállítania annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen keresztül biztosítsa
szükségletei zavartalan kielégítését. A konszignációs raktárakból a légrugók az Ajánlatkérő által történő
bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.
Az Ajánlattevőnek az általa szállított termékekre a használatba vételének napjától számítva minimum 12 hónap
jótállást kell vállalnia kivéve, ha jogszabályváltozás folytán jogszabály kötelező rendelkezése ennél hosszabb
jótállási kötelezettséget ír elő, az e feletti megajánlást (legfeljebb további 24 hónap) ajánlatkérő az értékelés során
veszi figyelembe.
A beszerzés tárgyát képező, keleti típusú autóbuszok gyártmányait – amelybe a beszerzés tárgyát képező
alkatrészek beépítésre kerülnek – a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban
vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése
mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények
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részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő
feladata.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó légrugók pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő – amennyiben a keretösszeg
kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6
hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés
eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig – a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – levélben
értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Nyertes Ajánlattevő a 30 napon túli értesítést jogosult, de nem köteles
elfogadni.
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:
Ajánlatkérőnek a keretösszegen felül, legfeljebb a keretösszeg 30 %-ig, azaz nettó 4.200.000.- Ft
keretösszeg erejéig opció lehívására van lehetősége. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon,
azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel a
Tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe
venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni. Az opció a szerződés hatálya alatt, meghosszabbítása
esetén annak ideje alatt is lehívható.
További szabályok a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.
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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban feltüntetett Ár értékelési részszempont alapján a Tételes ártáblázat szerinti
Összesített nettó ajánlati árat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a dokumentáció részét képező
Tételes ártáblázatban szereplő termékeknek „Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)” összegét kell megadnia.
Ajánlattevőnek kötelező minden tételre ajánlatot tennie és beáraznia. A további szabályokat a KD tartalmazza.
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 valamennyi rész vonatkozásában:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), 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 az
ajánlattevőt, 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:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. 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. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre bocsátja.
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.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását,
vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
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 az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre
áll).
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.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

393

• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §ban foglaltak szerint kell benyújtania,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket nem kíván előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményeket nem kíván előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás valamennyi rész
vonatkozásában:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében
elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket
nem.
Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot kell benyújtania.
Utólagos igazolás valamennyi rész vonatkozásában:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
Igazolási mód:
M/1. Valamennyi rész ajánlat vonatkozásában azonosan:
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia, a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet (Kr) 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban (3 évben) teljesített, de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett legjelentősebb
befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a fentiek szerinti
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
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/vagy e-mail);
— a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap),
— a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
—az ellenszolgáltatás nettó összege (érték, pénznem),
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— Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát
bemutató szervezet a teljesítésben mekkora összegű nettó ellenszolgáltatással vett részt (önálló teljesítés
esetén ennek a ténynek külön feltüntetése nem szükséges).
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, amely az
alkalmasság megítéléséhez szükséges minimumkövetelményben megfogalmazásra került.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/
referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél
közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen
szerződő felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok)tárgya és mennyisége az adott
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis Ajánlatkérő csak és
kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi
figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként,
illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell
az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen
részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a fentiek szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy
a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő
részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági
szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Ajánlatkérő ebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Minimumkövetelmény valamennyi rész ajánlat
vonatkozásában azonosan:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
(3) évben (azaz 36 hónap) szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint:
- az 1. rész tekintetében nettó 33.000.000, - Ft értékű;
- a 2. rész tekintetében nettó 7.000.000, - Ft értékű;
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előírás- és szerződésszerűen teljesített autóbuszokhoz és/vagy tehergépjárművekhez szükséges légrugók
és/vagy légrugó gumielemek szállítására vonatkozó referenciával.
Több részre tett ajánlat esetén ajánlattevő ugyanazon referenciával több rész tekintetében is igazolhatja
alkalmasságát, azonos tárgyak esetében. Több részre tett ajánlat esetén az előírt referenciakövetelmények
nem adódnak össze, ajánlattevőnek az adott rész tekintetében irányadó referenciakövetelménynek való
megfelelését kell igazolnia.
A referenciakövetelmény több korábbi szerződés (referencia) bemutatásával is teljesíthető.
A Kbt.65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alk. köv. nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. köv.nek az AT-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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
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:
Valamennyi rész ajánlat vonatkozásában azonosan: Nyertes AT nem teljesítési (meghiúsulási), késedelmes
teljesítési és hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés nettó szerződéses összértéke.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó szerződéses összértékének 1 %-a,
de maximum a kötbéralap 15 %-a.
Adott eseti megrendelést érintő nem teljesítés esetén nyertes AT meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó értékének 25 %-a,
Nyertes AT nem szerződésszerű teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibás
teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó értékének 15 %-a.
Keretszerződés meghiúsulása esetére 25 % meghiúsulási kötbér, melynek alapja a keretösszeg még ki nem
merített nettó összege.
Továbbiak részletesen a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a fizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő az áru
ellenértékét, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt.
135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a konszignációs raktárból a
tárgyhónapban történt felhasználásról havonta 1 alkalommal számol el a nyertes ajánlattevővel. Az elszámolási
időszakban történt felhasználásról ajánlatkérő teljesítésigazolást (konszignációs lejelentést) készít, melynek
tartalmával azonos számlát állít ki ajánlattevő. Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának
meg kell felelnie az ÁFA törvény 168/A §-ában és 175. §-ában, valamint a Kbt. 27/A.§-ában foglaltaknak. A
számla havonta állítható ki a tárgy hónapban történt felhasználásról. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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 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: 2022/12/21 (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: 2022/12/21 (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 (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a,
valamint a Kbt. 68. § - a tartalmazza.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: A szerződés időtartamától függően 2023. III.
Negyedév vagy 2024. I. Negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a
Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. 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
3. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett
százalékos arányát. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
4. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Hazafi Gergely (Lajstromszám:
01108).
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. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre
vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek:1. értékelési részszempont fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77.
§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” című
útmutatóban előírtaknak megfelelően. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört.
9. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
11. Az ajánlathoz csatolandó további dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
13. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § (6) szerint. AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha az
Ajánlattevő az ajánlat 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.
14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötendő
szerződés teljesítése Ajánlatkérő országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatói
tevékenységének nyújtásához szükséges, így amennyiben Ajánlatkérő közszolgáltatás nyújtási
kötelezettsége - részben vagy egészben - megszűnik, Ajánlatkérő jogosult hivatkozott szerződést
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rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni. Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő felmondása
okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel Ajánlatkérővel szemben.
Ajánlatkérőnek a keretösszegre irányadó lehívási kötelezettsége felmondás esetén a felmondásig terjedő
szerződéses időtartam arányában áll fenn.
15. AK az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) rendeletben foglalt szabályoknak
való megfelelés érdekében tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat a következő linken érhető el: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem
16. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, szállító, alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, aki az
Európai Unió Tanácsa által 2022. április 8. napján elfogadott Oroszország elleni szankciók kibővítéséről
szóló rendeletben foglalt tilalom személyi hatálya alá tartozik.
17. Ajánlatkérő a 63/2022. (II.28.) Korm. rend. alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le a Kbt. 28. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint,
az előzetes piaci konzultáció az alábbi hivatkozási számon elérhető az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben: EKR001655942022
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24906/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: Technológiai vegyi anyagok szállítása II.beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001573602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

24000000-4

400
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Technológiai vegyi anyagok szállítása II. beszerzés a Technológiai vegyi anyagok szállítása tárgyú dinamikus
beszerzési rendszer (DBR) keretében.
A közbeszerzés részei:
1. Hidrazin-hidrát szállítása
2. Kálium-hidroxid szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 299450 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(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: Hidrazin-hidrát szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, HRSZ.:
8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HIDRAZIN-HIDRÁT ALT technológiai vegyszer (a jelen részben a továbbiakban: Áru) szállítása a szállító által
biztosított 1 m3-es IBC-konténerekben a szállító közúti fuvareszközével.
Az IBC-konténerrel szemben támasztott követelmények:
- IBC keresztmerevítő nélküli, műanyag raklapon van szerelve és szellőző tetővel van ellátva,
- alsó ürítésűek és DN50 átmérőjű kifolyócsonkkal rendelkeznek.
- ADR minősítése az Áru átvételét követő 6 hónapon belül nem jár le.
Minőségi előírás:
Tiszta, színtelen és szennyeződésektől mentes termék.
- Hatóanyag-tartalom: legalább 50 %.
- Klorid-tartalom: legfeljebb 0,001 %.
- Szulfát-tartalom: legfeljebb 0,005 %.
- Vas-tartalom: legfeljebb 0,0005 %.
- Nehézfémek (ólomban): legfeljebb 0,0005 %.
- Izzítási maradék: legfeljebb 0,05 %.
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Szállítási mennyiségek és ütemezés:
Szállítási ütem Szállítandó mennyiség (kg) Szállítási határidő
1. szállítási ütem 8000 2022.11.10
2. szállítási ütem 11000 2022.12.08
3. szállítási ütem 11000 2023.02.16
Jótállás: A jótállás időtartama az Áru a Megrendelő részére történő átadás-átvételét követő 6 hónap.
Az Áru felhasználási célja: a Paksi Atomerőmű primer- és szekunderköri hőhordozójában a megfelelő kémiai
paraméterek beállítása.
Az üres IBC-konténerek visszaszállítása is a feladat részét képezi.
Az ajánlatban kötelező az olyan részletezettségű Műszaki-szakmai ajánlat benyújtása, amely tartalmazza az
ajánlattevő a fenti Minőségi előírás pontban előírt valamennyi paraméterre vonatkozó tételenkénti számszerű
közlését, mivel ezen paraméterek határozzák meg egyértelműen azt a terméket, amelyre az ajánlatkérő ajánlatot
kér. Amennyiben a Minőségi előírás pontban előírt paraméter értékektől az ajánlatban megajánlott értékek
eltérnek, az ajánlattevő köteles az egyenértékűséget bizonyítani, ennek hiánya az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
Minőségtanúsításként az Áruhoz a felhasználási célnak megfelelő biztonsági adatlap és műbizonylat csatolása
szükséges, a Közbeszerzési műszaki leírás (KML) Minőségi előírás pontjában rögzített paraméterek szállítási
tételenkénti számszerű közlésével.
A részletes feltételeket a szerződés 1. számú mellékletét képező KML tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Érvényes ISO 14001:2015 szabvány szerinti, környezetközpontú irányítási
rendszer-tanúsítvány vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú
rendszer-tanúsítvány vagy ezzel egyenértékű egyéb irat vagy az egyenértékű környezetközpontú
intézkedések egyéb bizonyítékainak megléte (igen/nem) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
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:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: a Nettó ajánlati egységár az 1 kg, a KML Minőségi előírás pontjában foglalt
követelményeknek megfelelő hidrazin-hidrát EUR-ban kifejezett ára (EUR/kg).
II.2.1)
Elnevezés: Kálium-hidroxid szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, HRSZ.:
8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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KÁLIUM-HIDROXID ALT KOH 25KG-os vegyszer (a jelen részben a továbbiakban Áru) szállítása a szállító közúti
fuvareszközén, az Áru jellegének megfelelő, annak sérülésmentes szállítását és raktári tárolását biztosító
csomagolásban.
Minőségi előírás:
- Hatóanyag-tartalom: legalább 86 %.
- Klorid-tartalom: legfeljebb 0,001 %.
- Szulfát-tartalom: legfeljebb 0,001 %.
- Vastartalom: legfeljebb 0,0005 %.
- Nehézfémek (ezüstben): legfeljebb 0,0005 %.
- Alumíniumtartalom: legfeljebb 0,001 %.
- Nátriumtartalom: legfeljebb 0,5 %.
- Kalciumtartalom: legfeljebb 0,001 %.
- Össz.nitrogén-tartalom: legfeljebb 0,0005 %.
- Szilikáttartalom: legfeljebb 0,005 %.
- Foszfáttartalom: legfeljebb 0,0005 %.
- Kálium-karbonát tartalom: legfeljebb 1 %.
Csomagolás: műanyag zsákokban 25 kg-os kiszerelésben, EU raklapon rakatolva.
Szállítandó mennyiség: 1.000 kg Áru.
Szállítási határidő: 2022.11.17.
Jótállás: A jótállás időtartama az Áru a Megrendelő részére történő átadás-átvételét követő 11 hónap.
Az Áru felhasználási célja: a Paksi Atomerőmű primerköri hőhordozójában a megfelelő kémiai paraméterek
beállítása.
Az ajánlatban kötelező az olyan részletezettségű Műszaki-szakmai ajánlat benyújtása, amely tartalmazza az
ajánlattevő a fenti Minőségi előírás pontban előírt valamennyi paraméterre vonatkozó tételenkénti számszerű
közlését, mivel ezen paraméterek határozzák meg egyértelműen azt a terméket, amelyre az ajánlatkérő ajánlatot
kér. Amennyiben a Minőségi előírás pontban előírt paraméter értékektől az ajánlatban megajánlott értékek
eltérnek, az ajánlattevő köteles az egyenértékűséget bizonyítani, ennek hiánya az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
Minőségtanúsításként az Áruhoz a felhasználási célnak megfelelő biztonsági adatlap és műbizonylat csatolása
szükséges, a Közbeszerzési műszaki leírás (KML) Minőségi előírás pontjában rögzített paraméterek szállítási
tételenkénti számszerű közlésével.
A részletes feltételeket a szerződés 1. számú mellékletét képező KML tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Érvényes ISO 14001:2015 szabvány szerinti, környezetközpontú irányítási
rendszer-tanúsítvány vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú
rendszer-tanúsítvány vagy ezzel egyenértékű egyéb irat vagy az egyenértékű környezetközpontú
intézkedések egyéb bizonyítékainak megléte (igen/nem) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
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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Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: a Nettó ajánlati egységár az 1 kg, a KML Minőségi előírás pontjában foglalt
követelményeknek megfelelő kálium-hidroxid EUR-ban kifejezett ára (EUR/kg).
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
x 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
x 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 160 - 457605
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hidrazin-hidrát szállítása
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:
2022/11/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11446970205
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 292500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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: fuvarozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kálium-hidroxid szállítása
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22737331243
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: erzsebet.racz@altox.hu
Telefon: +36 12806546
Internetcím(ek): (URL) www.altox.hu
Fax: +36 12806415
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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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: fuvarozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.1.7) A beszerzés végleges összértéke rovatban megjelölt összeg a jelen DBR-en belüli beszerzési
eljárás keretében megkötött, a jelen tájékoztató további rovataiban ismertetett 2 db megkötött szerződés
értékeinek összege.
Az 1. részben ajánlatot benyújtó, egyben nyertes ajánlattevő VINYL Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly u. 19.)
adószáma 11446970-2-05.
A 2. részben ajánlatot benyújtó, egyben nyertes ajánlattevő Altox-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út
19-23.) adószáma 22737331-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
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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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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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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BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25205/2022)
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: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11338024219
Postai cím: Pápai Út 41.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Gábor
Telefon: +36 88411141
E-mail: vig.gabor@bakonykarszt.hu
Fax: +36 88428061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bakonykarszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-368) földgáz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001672042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia szállítása a 2023. január 1. 06:00 óra – 2023. október 1. 06:00 óra időszakra vonatkozóan.
szerződéses mennyiség: 1 089 957 kWh
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 20%-a
összesen: 1 307 949 kWh
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
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eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 023522 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 218 - 628247
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlatkérő érvényesítette a szerződéstervezetben a kiegészítő tájékoztatás keretében végzett
javításokat, pontosításokat.
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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Bugyi Nagyközség Önkormányzata (25196/2022)
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: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730356213
Postai cím: Beleznay Tér 1
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy András Gábor
Telefon: +36 29547502
E-mail: polgarmester@bugyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15391102213
Postai cím: Beleznay Tér 1
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szatmári Attila
Telefon: +36 29547502
E-mail: Szatmari.Attila@bugyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bugyi Sport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 19831174113
Postai cím: Sport Utca 2 55
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bai Miklósné
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Telefon: +36 29547502
E-mail: bai_miklosne@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bugyise.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: 15845034213
Postai cím: Széchenyi Tér 13
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szatmári Attila
Telefon: +36 29547502
E-mail: Szatmari.Attila@bugyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16797721213
Postai cím: Sport Utca 1
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szatmári Attila
Telefon: +36 29547502
E-mail: Szatmari.Attila@bugyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bugyelláris Hagyomány- és Értékőrző Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 18725100113
Postai cím: Teleki Utca 74.
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Ildikó Zsófia
Telefon: +36 29547502
E-mail: bugyellaris1@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 16797745213
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Postai cím: Beleznay Tér 2
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Gábor Szilveszter
Telefon: +36 29547502
E-mail: bugyimuvhaz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bugyimuvhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz és villamos energia beszerzés a 2023. évre
Hivatkozási szám: EKR001598292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő és intézményei részére 2023.01.01.06.00 CET-2023.12.31. 06.00 CET
időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú, földgáz energia szállítási szerződés keretében összesen 101 891
m3 +/- 10 % mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. Felülvételezés esetén az alapmennyiségen
felül az energiaigény függvényében + 10 % kerülhet az alapmennyiséggel azonos feltételekkel felhasználásra
kötbérmentesen.
Alulvételezés esetén az alapmennyiségtől eltérően az energiaigény függvényében - 10 % kerülhet az
alapmennyiséggel azonos feltételekkel felhasználásra kötbérmentesen.
A 2023-ra becsült fogyasztási mennyiség a következő: 101 891 m3.
2. rész:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Bugyi Nagyközség Önkormányzata és intézményei részére a
2023.01.01. 00:00 CET- 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi
szerződés keretében 405 677 kWh mennyiségben (alapmennyiség). Az alapmennyiségtől + max. 10 %-os eltérés
(opció) lehetséges.
A pontos mennyiségeket az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtott műszaki leírás tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 22871 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 211 - 606372
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/28 (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:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Bugyi Nagyközség Önkormányzata és intézményei
részére a 2023.01.01. 00:00 CET- 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú
villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében 405 677 kWh mennyiségben (alapmennyiség),
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 28., (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016078953, HU000210F11-S00000000000016078952, profilos, 1 554 kWh/
év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000005111878, profilos, 1 693 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Sári út 999. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000000151139 "A1", profilos, 113 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Puskás Tivadar utca 6. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000008436644, HU000210F11-S00000000000008436645, profilos, 2 627 kWh/
év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Marek József utca 2000/1 átemelő (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016193931 "A1", profilos, 2 130 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Új utca 2103/95 (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016094809, profilos, 947 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Czanik Pál utca 4109 átemelő (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016193928, profilos, 912 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 17. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657777209055-2000001, HU000210F11-S00000000000000110349, profilos, 4 008 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Sport utca 3. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657823208650-2000002, HU000210F11-E657823208650-2000001, profilos, 2 952 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Beleznay tér 3. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000000105981 "A1", profilos, 10 176 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító: HU000210F41S00000000000005122394, profilos, 169 956 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 9. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658923208604-7013990, profilos, 1 848 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth L. utca 49. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657607209286-7013992, profilos, 1 848 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 5. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658974208585-7007080, profilos, 228 kWh/év)
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- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Rádai utca 76. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016054741, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Teleki út 137. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E659255208608-7007079, profilos, 456 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Bajcsi-Zs. utca 2. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016054727, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Ürbői út 19. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657557208159-7007075, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Felsővány puszta 14. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016054759, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 174. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016054735, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Ürbő puszta 16. (Iskola utca 1.) (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016054758, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 7x (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657758208920-7007078, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Bajcsy-Zs. utca 72. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016054730, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Szőlő utca 24. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658418209116-7007073, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Teleki út 32. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658436208813-7007074, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, 0555 út 13. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000000166559, profilos, 2 988 kWh/év)
- Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, 2347 Bugyi, Beleznay tér 2. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000008477638 "A1", profilos, 7 416 kWh/év)
- Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000005111879 "A1", profilos, 2 028 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda, 2347 Bugyi, Jókai Mór utca 11. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657560209643-2000002 "A1", HU000210F11-E657560209643-2000001 "B Alap", profilos, 1
951 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 14. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E659011208563-2000002 "A1", HU000210F11-E659011208563-2000001 "B Alap", profilos, 4
212 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda, 2347 Bugyi, Sport utca 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657845208667-2000001, HU000210F11-E657845208667-2000002, profilos, 4 104 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 13. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E659011208563-7013715 "A1", HU000210F11-E659011208563-7013716 "B Alap", profilos,
12 000 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000005111811, profilos, 3 336 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000005111858, profilos, 11 472 kWh/év)
- Bugyi Tessedik Sámuel Sportegyesület, 2347 Bugyi, Sport utca 8. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016133003, idősoros, 135 564 kWh/év)
- Bugyi Tessedik Sámuel Sportegyesület, 2347 Bugyi, Sport utca 2. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657823208650-6000001, profilos, 14 190 kWh/év)
- Bugyelláris Hagyományőrző és Értékőrző Egyesület, 2347 Bugyi, Teleki utca 74-76. (Mérési pont
azonosító: HU000210F11-S00000000000016027495, profilos, 2 688 kWh/év).

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

418

Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az alapmennyiségtől + max. 10 %-os eltérés (opció)
lehetséges.
A szerződést vevőként a felhívásban megadott egyes szervezetek kötik meg.
Az ajánlatban szakmai ajánlatként csatolni szükséges a beárazott Műszaki tartalom és szakmai ajánlat
elnevezésű ártáblázatot szerkeszthető Excel- és cégszerűen aláírt pdf formátumban.
Helyesen:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Bugyi Nagyközség Önkormányzata és intézményei
részére a 2023.01.01. 00:00 CET- 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú
villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében 498 066 kWh mennyiségben (alapmennyiség),
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 28., (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016078953, HU000210F11-S00000000000016078952, profilos, 1 554 kWh/
év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000005111878, profilos, 1 693 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Sári út 999. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000000151139 "A1", profilos, 113 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Puskás Tivadar utca 6. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000008436644, HU000210F11-S00000000000008436645, profilos, 2 627 kWh/
év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Marek József utca 2000/1 átemelő (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016193931 "A1", profilos, 2 130 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Új utca 2103/95 (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016094809, profilos, 947 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Czanik Pál utca 4109 átemelő (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016193928, profilos, 912 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 17. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657777209055-2000001, HU000210F11-S00000000000000110349, profilos, 4 008 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Sport utca 3. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657823208650-2000002, HU000210F11-E657823208650-2000001, profilos, 2 952 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Beleznay tér 3. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000000105981 "A1", profilos, 10 176 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító: HU000210F41S00000000000005122394, profilos, 169 956 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 9. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658923208604-7013990, profilos, 1 848 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth L. utca 49. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657607209286-7013992, profilos, 1 848 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 5. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658974208585-7007080, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Rádai utca 76. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016054741, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Teleki út 137. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E659255208608-7007079, profilos, 456 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Bajcsi-Zs. utca 2. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016054727, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Ürbői út 19. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657557208159-7007075, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Felsővány puszta 14. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016054759, profilos, 228 kWh/év)
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- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 174. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016054735, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Ürbő puszta 16. (Iskola utca 1.) (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000016054758, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 7x (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657758208920-7007078, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Bajcsy-Zs. utca 72. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016054730, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Szőlő utca 24. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658418209116-7007073, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, Teleki út 32. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E658436208813-7007074, profilos, 228 kWh/év)
- Bugyi Nagyközség Önkormányzat, 2347 Bugyi, 0555 út 13. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000000166559, profilos, 2 988 kWh/év)
- Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, 2347 Bugyi, Beleznay tér 2. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000008477638 "A1", profilos, 7 416 kWh/év)
- Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000005111879 "A1", profilos, 2 028 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda, 2347 Bugyi, Jókai Mór utca 11. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657560209643-2000002 "A1", HU000210F11-E657560209643-2000001 "B Alap", profilos, 1
951 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 14. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E659011208563-2000002 "A1", HU000210F11-E659011208563-2000001 "B Alap", profilos, 4
212 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda, 2347 Bugyi, Sport utca 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E657845208667-2000001, HU000210F11-E657845208667-2000002, profilos, 4 104 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 13. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-E659011208563-7013715 "A1", HU000210F11-E659011208563-7013716 "B Alap", profilos,
12 000 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000005111811, profilos, 3 336 kWh/év)
- Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. (Mérési pont azonosító:
HU000210F11-S00000000000005111858, profilos, 11 472 kWh/év)
- Bugyi Tessedik Sámuel Sportegyesület, 2347 Bugyi, Sport utca 8. (Mérési pont azonosító: HU000210F11S00000000000016133003, idősoros, 135 564 kWh/év)
- Bugyi Tessedik Sámuel Sportegyesület, 2347 Bugyi, Sport utca 2. (Mérési pont azonosító: HU000210F11E657823208650-6000001, profilos, 14 190 kWh/év)
- Bugyelláris Hagyományőrző és Értékőrző Egyesület, 2347 Bugyi, Teleki utca 74-76. (Mérési pont
azonosító: HU000210F11-S00000000000016027495, profilos, 2 688 kWh/év).
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az alapmennyiségtől + max. 10 %-os eltérés (opció)
lehetséges.
A szerződést vevőként a felhívásban megadott egyes szervezetek kötik meg.
Az ajánlatban szakmai ajánlatként csatolni szükséges a beárazott Műszaki tartalom és szakmai ajánlat
elnevezésű ártáblázatot szerkeszthető Excel- és cégszerűen aláírt pdf formátumban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/25 (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: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen eljárásban módosító hirdetmény
feladása van folyamatban. A módosító hirdetmény megjelenéséig az eljárás során ajánlatot benyújtani
nem lehetséges.
Ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésre bocsájtja a pontosított, helyes árazatlan
költségvetési kiírásokat, illetve a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi határidőt módosítja.
A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok egyéb módosítására nem kerül sor.
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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E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (25153/2022)
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: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10741980208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zorinátz-Kása Violetta
Telefon: +36 307236570
E-mail: violetta.kasa@eon-hungaria.com
Fax: +36 13275531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
Hivatalos név: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10732614202
Postai cím: Búza Tér 8/a
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zorinátz-Kása Violetta
Telefon: +36 307236570
E-mail: violetta.kasa@eon-hungaria.com
Fax: +36 13275531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
Hivatalos név: ELMŰ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13804983244
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zorinátz-Kása Violetta +36 13275531
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Telefon: +36 307236570
E-mail: violetta.kasa@eon-hungaria.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meteorológiai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001064672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38120000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi keretmegállapodás meteorológiai állomások, égbolt kamerák, nagyfeszültségű távvezeték szenzorok
és tartozékaik szállítása tárgyban
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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 - 022736 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 205 - 586041
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
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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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/05 (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

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Magyar Nemzeti Bank (25050/2022)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Opswat metadefender előfizetés 2025.12.31-ig
Hivatkozási szám: EKR001251102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Opswat metadefender előfizetés 2025.12.31-ig
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 21560 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 205 - 585191
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja megadni a törvényes határidőn
belül, az ajánlattételi határidőt jelen korrigendummal módosítja.
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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Orosháza Város Önkormányzata (25082/2022)
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: Orosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725510204
Postai cím: Szabadság Tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dávid Zoltán
Telefon: +36 68413022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Orosházi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15346315204
Postai cím: Szabadság Tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burai Mihály
Telefon: +36 68413022
E-mail: jegyzo@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája
Nemzeti azonosítószám: 16655173104
Postai cím: Lehel Utca 23 736
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Gabriella
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Telefon: +36 68412916
E-mail: lehelovi@ovodak.oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Nemzeti azonosítószám: 15346470204
Postai cím: Teréz Utca 14. 7393
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogárné Kiss Ildikó
Telefon: +36 709318749
E-mail: bogarne.ildiko@eszk.oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma
Nemzeti azonosítószám: 16654897204
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jozó Tamásné
Telefon: +36 305157385
E-mail: 72jkat@gmail.com
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 21171941204
Postai cím: Kossuth Utca 3.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajti Tímea
Telefon: +36 307017063
E-mail: bobvosne.k.emese@pmk.oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12765452204
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Postai cím: Fürdő Utca 5
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benkő Ferenc
Telefon: +36 306991962
E-mail: benkoferenc@varosuzemeltetes.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés 2023.01-03. hó
Hivatkozási szám: EKR001664612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz beszerzés 2023.01-03. hó
1. rész: Szerződéses vételezők
Várható mennyiség összesen: 167.450 m3, 4.965.897 MJ
2. rész: Végső menedékes vételezők
Várható mennyiség összesen: 69.759 m3, 2.068.773 MJ
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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 - 023756 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 216 - 620491
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/04 (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
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VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Földgáz beszerzés 2023.01-03. hó
1. rész Szerződéses vételezők
Földgáz beszerzés az ajánlati felhívás I.1 pontjában felsorolt ajánlatkérők tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban
felsorolt fogyasztási helyek vonatkozásában 2023. január 01. 00.00. órától – 2023. március 31. 24.00 óráig
(CET) időszakra
vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási hely vonatkozásában,
teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
Várható mennyiség összesen: 167.450 m3, 4.965.897 MJ
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Földgáz beszerzés 2023.01-03. hó
1. rész Szerződéses vételezők
Földgáz beszerzés az ajánlati felhívás I.1 pontjában felsorolt ajánlatkérők tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban
felsorolt fogyasztási helyek vonatkozásában 2023. január 01. 06.00. órától – 2023. április 01. 06.00 óráig
(CET) időszakra
vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási hely vonatkozásában,
teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
Várható mennyiség összesen: 167.450 m3, 4.965.897 MJ
Részletesen 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: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
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Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Földgáz beszerzés 2023.01-03. hó
2. rész Végső menedékes vételezők
Földgáz beszerzés az ajánlati felhívás I.1 pontjában felsorolt ajánlatkérők tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban
felsorolt fogyasztási helyek vonatkozásában 2023. január 01. 00.00. órától – 2023. december 31. 24.00
óráig (CET) időszakra
vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási hely vonatkozásában,
teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
Várható mennyiség összesen: 69.759 m3, 2.068.773 MJ
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Földgáz beszerzés 2023.01-03. hó
2. rész Végső menedékes vételezők
Földgáz beszerzés az ajánlati felhívás I.1 pontjában felsorolt ajánlatkérők tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban
felsorolt fogyasztási helyek vonatkozásában 2023. január 01. 06.00. órától – 2023. április 01. 06.00 óráig
(CET) időszakra
vonatkozóan, a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási hely vonatkozásában,
teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
Várható mennyiség összesen: 69.759 m3, 2.068.773 MJ
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) b) pontjára és az 55. § (1) bekezdésére tekintettel meghosszabbítja az
ajánlattételi határidőt, mert a kiegészítő tájékoztatásra tekintettel a közbeszerzési dokumentumokat
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módosítja. A módosítás a felhíváson kívül a szerződéstervezetet, a fogyasztási adatok táblázatot és az
útmutatót érinti.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (25178/2022)
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: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos Katalin
Telefon: +36 92510175
E-mail: info@zvf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Út- és viziközművek, tározó építése
Hivatkozási szám: EKR001340912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 azonosítószámú, „ZALAEGERSZEG LOGISZTIKAI KÖZPONT
ÉS KONTÉNERTERMINÁL” című projekt út-, viziközmű és tározóépítési munkáira
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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 - 021001 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 191 - 539629
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/29 (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: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (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: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt közbeszerzési dokumentum pontosítására tekintettel a Kbt. 52. § (4)
bekezdés b) pontjára tekintettel 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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BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25031/2022)
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: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11338024219
Postai cím: Pápai Út 41.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Gyula vezérigazgató
Telefon: +36 88411141
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu
Fax: +36 88428061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bakonykarszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-2.1.11 szolg. ter. ivóvízhálózat haték. fejl
Hivatkozási szám: EKR001621132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tótvázsony hatékonyságnövelő fejlesztés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tótvázsony, Virág utca; Kövesgyür utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tótvázsony, Virág utca:
1. bontási munkák 562,5 m2
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2. dúcolás 2160 m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 375 m
3.2. nyomó bekötés 345 m
6. műtárgyak 6.4. tűzcsap 2 db
7. helyreállítási munkák 7.1. zöldben 562,5m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1 klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1 klt
Tótvázsony, Kövesgyür utca:
1. bontási munkák 240 m2
2. dúcolás 480 m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 160 m
3.2. nyomó bekötés 72 m
6. műtárgyak 6.1. tolózárakna 1 db
6.2. mérőakna 7 db
6.4. tűzcsap 1 db
7. helyreállítási munkák 7.2. burkolatban 240 m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1 klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1 klt
(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: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.11
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 081 - 219541
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tótvázsony hatékonyságnövelő fejlesztés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10739893219
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200

439
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Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576120
Internetcím(ek): (URL) http://www.practical.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: 40179461 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.1) folytatása:
2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 400 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási
ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez
+ kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniós forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes
részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás
miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételéve amennyiben nem tartja a műszaki
előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás
szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki
tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által
aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a
projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá
válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének
időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában
rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja
megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.
Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás
aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek
szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás
aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán
bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
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: 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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):

45232151-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232151-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Tótvázsony, Virág utca; Kövesgyür utca
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tótvázsony, Virág utca:
1. bontási munkák 562,5 m2
2. dúcolás 2160 m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 375 m
3.2. nyomó bekötés 345 m
6. műtárgyak 6.4. tűzcsap 2 db
7. helyreállítási munkák 7.1. zöldben 562,5m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1 klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1 klt
Tótvázsony, Kövesgyür utca:
1. bontási munkák 240 m2
2. dúcolás 480 m2
3. vezeték építés 3.1. nyomó gerinc 160 m
3.2. nyomó bekötés 72 m
6. műtárgyak 6.1. tolózárakna 1 db
6.2. mérőakna 7 db
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6.4. tűzcsap 1 db
7. helyreállítási munkák 7.2. burkolatban 240 m2
8. költségtérítések 8.1. tervezés 1 klt
8.2. nyomáspróba 1 klt
8.3. bakteriológiai vizsg. 1 klt
8.4. üzembehelyezés 1 klt
(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: 450
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: 40179461
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10739893219
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576120
Internetcím(ek): (URL) http://www.practical.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):
eredeti:
1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT
Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési
és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {részfeladat}
Tótvázsony hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt
előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás
ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.
A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses
Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó
pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás
teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő
a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti
Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a
Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a
Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának
napjával.
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Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás
aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek
szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás
aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán
bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
2.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 450 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási
ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez
+ kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniós forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes
részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás
miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételéve amennyiben nem tartja a műszaki
előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás
szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki
tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által
aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a
projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás
aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá
válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének
időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában
rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja
megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.
Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás
aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek
szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás
aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán
bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
módosított:
1.1. Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT
Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési
és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {részfeladat}
Tótvázsony hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt
előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás
ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.
A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses
Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó
pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás
teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő
a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti
Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a
Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a
Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának
napjával.
Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás
aláírását követő 9 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek
szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás
aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán
bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
Folyt.köv: VI.3.) pontban
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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 Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti indokolás:
A módosítás nem lényeges, és az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket
nem határoz meg.
A szerződéskötéstől számított 6 hónap 2022. október 13-án lejár. Sajnálatos módon megállapítható,
hogy a Támogató szervezet részéről nem kaptunk semmi olyan információt, amely a szerződés
hatálybaléptetéséhez szükséges lenne vagy annak várható időbeliségét meghatározná. A pályázat
vonatkozásában még további 3 hónap biztosítható, amennyiben ezen időtartam alatt a hatálybaléptetés
megtörténik. Figyelembevéve a pályázat adta kivitelezés szükségességét, Megrendelőnek fontos érdeke
fűződik ahhoz, hogy minden lehetőséget, így jelen szerződésmódosítással is éljen. A legnagyobb
körültekintés ellenére sem volt számítható, hogy a megadott 6 hónapon belül a hatálybaléptetés nem
fog megtörténni. Ajánlatkérő minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 6 hónapon belül
a benyújtott pályázata értékelésre, elbírálásra kerüljön, viszont az azóta eltelt időszakban semminemű
választ nem kapott. Figyelembevéve, a projekt fizikai zárását is a hatálybaléptetés +3 hónapi időtartammal
történő meghosszabbítás még lehetséges. Ez idő alatt kell a pályázattal kapcsolatos döntést a pályázat
kiírójának meghoznia, ahhoz, hogy a hatálybaléptetéssel a kivitelezés megvalósulhasson. Megrendelőnek
figyelembe kellett vennie, hogy a szerződésmódosítást az ex-ante ellenőrzés miatt legalább 30 nappal
előtte a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által jóvá kell hagyatnia. Amennyiben a hatálybaléptetés
feltételei az előírt 6 hónapon belül mégis megtörténne, akkor jelen szerződés módosítást felek nem írják
alá. A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozási ár módosításával.
A módosítás a teljesítési határidő vonatkozásában 400 naptári napot határoz meg, ami a kivitelezés
szempontjából tartható.
A módosítás
a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna;
b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
c) 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: 40179461 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 40179461 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (25065/2022)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NY-i városrész kerékpárforg.-i létesítmények kial.
Hivatkozási szám: EKR000372552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: NY-i városrész kerékpárforg.-i létesítmények kial.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111290-7

További tárgyak:

45231000-5
45231300-8
45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Kishegyesi út menti kerékpárút I. és II. szakasz:
Kishegyesi út - 18219/3, közterület - 15855/167, Építők utca – 18288, 16476, Lóskúti utca – 170001/2, Derék
utca – 15854/3, 15850/1,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A teljesítés fő helyszíne:folyt.:16477/34, övezet: Vág utca – 18821/2, Bartók Béla út – 19066/2, Gohér utca –
18721/1, Gyepüsor utca – 18630, Kisbotos utca – 18571, Halastó utca – 18609.
Útépítések a TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 azonosítószámú projekten belül:
Kishegyesi út menti gyalog-kerékpárút I. szakaszának építése: 0+000 km. szakasztól 1+060,85 km. szelvény között
1060,85 m hosszú egyesített gyalog-kerékpárút építése.
Kishegyesi út menti gyalog-kerékpárút II. szakasz kerékpárúttá történő fejlesztése: 1+060,85 – 1+217,23 km.
szelvény között megépült 156,38 m hosszú járda gyalog-kerékpárúttá történő fejlesztése
Derék utca menti gyalog-kerékpárút építés 0+006,20 – 0++442,83 km. szakasz között 436,63 m hosszban,
Kishegyesi út – Vág – Szotyori utcák és Bartók Béla út által határolt kerékpáros övezet kijelölése
Derék utca jobbra kanyarodó sáv kiépítése – 162 m hosszban
Főbb mennyiségek: Egyesített gyalog-kerékpárút építése 1526 m hosszúságban
6 db jelzőlámpás csomópont át-, illetve kiépítése szabályozástechnikával együtt:
Kishegyesi és Derék utca menti gyalog-kerékpárutak kiépítéséhez szükséges közvilágítási és erősáramú hálózat
átépítése, védelembe helyezése
Derék utca jobbra kanyarodó sáv kiépítéséhez szükséges közvilágítási és erősáramú hálózat átépítése, védelembe
helyezése: 508 m különféle típusú kábel fektetése,
Derék utca jobbra kanyarodó sáv esetében csapadékvíz gerinccsatorna kiépítése, új víznyelők építése a szükséges
bekötővezetékekkel különféle átmérővel összesen 52,3 m hosszban.
Rövid szakmai leírás: A TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 azonosítószámú projektben az alábbi kerékpárforgalmi
létesítmények épülnek:
- A Kishegyesi úti gyalog-kerékpárút a 0+000 – 1+060,85 km. szelvény közötti szakaszának megépítése szerepel
jelen közbeszerzési eljárásban. Az 1+060,85 km. szelvényt követő 156,38 m hosszú járda gyalog-kerékpárúttá
fejlesztése is feladat, melyben a szükséges KRESZ táblák kihelyezése kerülnek és a fedvényterven levő burkolati
jeleket kell felfesteni. A Derék utca előtt a lakótelep melletti szervízúthoz csatlakozás épül ki.
- A Kishegyesi út menti kerékpárúthoz annak 0+434,20 km. szelvényéhez csatlakozik a Derék utca menti
kerékpárút 0+006,20 – 0+442,83 km szakasza, összesen 436,63 m hosszal. A lakótelep felé a kerékpárost
gyalogosan vezetjük át, és a szervízúton mindkét irányban a Kishegyesi úti tervben levő szervízúti csatlakozásig
kerékpáros nyom kerül felfestésre.
- a Kishegyesi – Vág – Szotyori – Bartók Béla utcák által határolt kerékpáros övezet kialakítása, ahol csak minimális
burkolatépítés történik a csatlakozásoknál, egyébként annak fő eleme a Vág és Gyepüsor utcában felfestendő
kerékpáros nyom a Kishegyesi és Bartók Béla út között.
A Kishegyesi út – Derék utca csomópontban jobbra kanyarodó sáv épül, annak minden közmű beavatkozásával
(közvilágítás és jelzőlámpás csomópont átépítése, a szélesítés miatti szükséges vízelvezetés biztosítása,
elektromos kábelek kiváltása és védelembe helyezése, hírközlési kábelek védelembe helyezése) együtt.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 azonosítószámú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 191 - 493584
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/23 (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: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10680476209
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: +36 52530592
Internetcím(ek): (URL) www.d-profil.hu
Fax: +36 52530593
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: 318233951 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:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/11/18 (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):

45233162-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45111290-7

További tárgyak:

45231000-5

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45233162-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Kishegyesi út menti kerékpárút I. és II. szakasz:
Kishegyesi út - 18219/3, közterület - 15855/167, Építők utca – 18288, 16476, Lóskúti utca – 170001/2, Derék
utca – 15854/3, 15850/1,
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A teljesítés fő helyszíne:folyt.:16477/34, övezet: Vág utca – 18821/2, Bartók Béla út – 19066/2, Gohér utca –
18721/1, Gyepüsor utca – 18630, Kisbotos utca – 18571, Halastó utca – 18609.
Útépítések a TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 azonosítószámú projekten belül:
Kishegyesi út menti gyalog-kerékpárút I. szakaszának építése: 0+000 km. szakasztól 1+060,85 km. szelvény között
1060,85 m hosszú egyesített gyalog-kerékpárút építése.
Kishegyesi út menti gyalog-kerékpárút II. szakasz kerékpárúttá történő fejlesztése: 1+060,85 – 1+217,23 km.
szelvény között megépült 156,38 m hosszú járda gyalog-kerékpárúttá történő fejlesztése
Derék utca menti gyalog-kerékpárút építés 0+006,20 – 0++442,83 km. szakasz között 436,63 m hosszban,
Kishegyesi út – Vág – Szotyori utcák és Bartók Béla út által határolt kerékpáros övezet kijelölése
Derék utca jobbra kanyarodó sáv kiépítése – 162 m hosszban
Főbb mennyiségek: Egyesített gyalog-kerékpárút építése 1526 m hosszúságban
6 db jelzőlámpás csomópont át-, illetve kiépítése szabályozástechnikával együtt:
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Kishegyesi és Derék utca menti gyalog-kerékpárutak kiépítéséhez szükséges közvilágítási és erősáramú hálózat
átépítése, védelembe helyezése
Derék utca jobbra kanyarodó sáv kiépítéséhez szükséges közvilágítási és erősáramú hálózat átépítése, védelembe
helyezése: 508 m különféle típusú kábel fektetése,
Derék utca jobbra kanyarodó sáv esetében csapadékvíz gerinccsatorna kiépítése, új víznyelők építése a szükséges
bekötővezetékekkel különféle átmérővel összesen 52,3 m hosszban.
Rövid szakmai leírás: A TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 azonosítószámú projektben az alábbi kerékpárforgalmi
létesítmények épülnek:
- A Kishegyesi úti gyalog-kerékpárút a 0+000 – 1+060,85 km. szelvény közötti szakaszának megépítése szerepel
jelen közbeszerzési eljárásban. Az 1+060,85 km. szelvényt követő 156,38 m hosszú járda gyalog-kerékpárúttá
fejlesztése is feladat, melyben a szükséges KRESZ táblák kihelyezése kerülnek és a fedvényterven levő burkolati
jeleket kell felfesteni. A Derék utca előtt a lakótelep melletti szervízúthoz csatlakozás épül ki.
- A Kishegyesi út menti kerékpárúthoz annak 0+434,20 km. szelvényéhez csatlakozik a Derék utca menti
kerékpárút 0+006,20 – 0+442,83 km szakasza, összesen 436,63 m hosszal. A lakótelep felé a kerékpárost
gyalogosan vezetjük át, és a szervízúton mindkét irányban a Kishegyesi úti tervben levő szervízúti csatlakozásig
kerékpáros nyom kerül felfestésre.
- a Kishegyesi – Vág – Szotyori – Bartók Béla utcák által határolt kerékpáros övezet kialakítása, ahol csak minimális
burkolatépítés történik a csatlakozásoknál, egyébként annak fő eleme a Vág és Gyepüsor utcában felfestendő
kerékpáros nyom a Kishegyesi és Bartók Béla út között.
A Kishegyesi út – Derék utca csomópontban jobbra kanyarodó sáv épül, annak minden közmű beavatkozásával
(közvilágítás és jelzőlámpás csomópont átépítése, a szélesítés miatti szükséges vízelvezetés biztosítása,
elektromos kábelek kiváltása és védelembe helyezése, hírközlési kábelek védelembe helyezése) együtt.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 319979693
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10680476209
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: +36 52530592
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Internetcím(ek): (URL) www.d-profil.hu
Fax: +36 52530593
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás I. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti tilalmi körbe. A Kbt.
141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként
az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi
értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési
vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 318.233.951,- Ft, amelynek a 15%-a
47.735.093,-Ft, a jelen módosítás eredményeképpen mindössze nettó 1.745.742,- forinttal emelkedik az
ellenszolgáltatás nettó összege, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át. Önmagában sem a
pótmunka, sem pedig az elmaradó munka értéke nem éri el a 15%-ot.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata
ugyanúgy kerékpárút építése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, a kerékpárút rendeltetésszerű
és biztonságos használata érdekében kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák
elvégzése vált indokolttá, valamint ezzel összefüggésben a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben
részletezett tételek elhagyása indokolt, azok szükségtelenné válása miatt.
Szerződésmódosítás napja: 2022. november 14.
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. Tócó - csatorna áthidalás szélesítésének műszaki változtatásából adódó
elmaradó munka és pótmunka
A kivitelezési munka többek között magában foglalja a Kishegyesi út menti kerékpárút 0+000 - 1+060,85
km. szelvény közötti szakasz megépítését, mely keresztezi a Tócó-csatornát. A 2021. szeptember 23.
napján kelt vállalkozási szerződés és jelen szerződésmódosítás mellékletét képező eredeti terv alapján
a Tócó-csatorna áthidalásának szélesítését a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Kft. által gyártott konzolos
közlekedési elem beépítésével kell megvalósítani (1. számú melléklet). Az 1. számú melléklet szerint
nemcsak az elbontandó járda helyén, hanem a konzolos közlekedési elemen is meg kell építeni a
pályaszerkezet felső két rétegét, a 4 cm vtg. aszfalt kötőréteget, és a 3 cm AC-8 aszfalt kopóréteget.
A kivitelezés során, a konzolos közlekedési elem Vállalkozó által történő megrendelését követően a
CSOMIÉP Beton és Meliorációs Kft. által kiadott gyártói nyilatkozat alapján azonban a konzolos közlekedési
elem gyárilag kiképzett felületére sem aszfaltréteg, sem más burkolat nem építhető (2. számú melléklet).
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A CSOMIÉP Beton és Meliorációs Kft. gyártó termékkatalógusa nem tartalmazott a beépíthetőségre
vonatkozóan adatot, emiatt sem a közbeszerzést megelőző előkészítési szakaszban, sem a közbeszerzési
eljárás során kellő gondosság mellett sem volt előrelátható, hogy az előregyártott konzolos közlekedési
elemre nem építhető aszfalt burkolat. A terv statikai szempontból nem volt kifogásolható, tekintettel arra,
hogy a terv a gyártó által kiadott termékkatalógus és teljesítmény nyilatkozat alapján, annak megfelelően
készült, a termékkatalógus hiányos és emiatt megtévesztő jellegéről csak a kivitelezés során a termék
megrendelését követően kiadott gyártói nyilatkozattal szerzett tudomást mind a Vállalkozó, mind a
Megrendelő.
Tekintettel arra, hogy az előregyártott elem felülete teljesen sík, nem csúszásmentes, a
közlekedésbiztonság szem előtt tartása miatt a tervező előírta a konzolos közlekedési elem
csúszásmentesítését, ezért a Vállalkozó, a mellékelt tervezői nyilatkozat alapján (3. számú melléklet)
kezdeményezte a műszaki tartalom módosítását, mely alapján a konzolos közlekedési elem felületére
eredetileg tervezett aszfalt burkolat építése helyett a felület műgyantás érdesítése és csúszásmentesítése
valósulna meg (4. számú melléklet). Az alkalmazni kívánt műgyanták műszaki ismertetőjét jelen
szerződésmódosítás melléklete tartalmazza (5. és 6. sz. melléklet).
A fentiek alapján a konzolos közlekedési elem felületére tervezett két réteg aszfalt burkolat megépítése
feleslegessé vált, így az ezzel összefüggő elmaradó munka értéke összesen nettó 149.100,- Ft, ugyanakkor
az elem felületének műgyantás érdesítéséből és csúszásmentesítéséből adódóan összesen nettó 136.457,Ft értékű pótmunka merült fel.
2. Derék utca jobbra kanyarodó sávba eső műtárgy födémhez kapcsolódó pótmunka
A Derék utca és a Kishegyesi út csomópontjánál, a Kishegyesi úti 2000 mm átmérőjű vasbeton
szennyvízcsatorna lejáró meglévő műtárgya helyezkedik el. A szerződéskötést követően, a kivitelezés alatti
helyszíni feltárás során vált csak láthatóvá, hogy a műtárgy a felszín alatt jóval nagyobb, mind az akna,
mind annak födéme a terepszint alatt benyúlik a tervezett jobbra kanyarodó sávba.
A műtárgy födémének magassági elhelyezkedése nem teszi lehetővé a födém fölött a tervezett
pályaszerkezet megépítését, illetve mivel jelenleg a födém nem teherbíró, statikailag is meg kell erősíteni
a födémet. Tekintettel arra, hogy az aknát részletesen fel kellet tárni, majd belső méretét fel kellett mérni,
melyet követően megfelelő műszaki megoldást kellett kidolgozni, a kivitelező akadályt közölt (8. sz.
melléklet).
A vasbeton szennyvízcsatorna lejáró műtárgy födém megerősítése és a jobbra kanyarodó sáv akna fölé
történő megépítésére a tervezővel és Debreceni Vízművel egyeztetve a javasolt megoldásra a kivitelező
beadta változtatási kérelmét (9. sz. melléklet).
A tervező az akna födém teherbírásának növelése céljából módosított fedvénytervet készített, mely szerint
az akna födémre (7,75 m2) csak 23 cm vasbeton szerkezet kerül a tervezett teljes pályaszerkezet helyett és
a kiemelt szegélyt monolit betonból kell megépíteni a födém fölött (10. sz. melléklet).
Az akna melletti területeken (4,38+4,74 m2) az eredeti terv szerinti alsó pályaszerkezeti rétegek (cementes
talajstabilizáció, M-63 mechanikai stabilizáció, Ckt-4 cementstabilizáció) megépülnek, azonban a 3 rétegű
aszfaltburkolat helyett itt is 23 cm vasbeton lemez készül az együtt dolgozás érdekében.
A műszaki megoldást a Debreceni Vízmű Zrt. jóváhagyta (11. sz. melléklet).
A fentiek alapján a Derék utca jobbra kanyarodó sávjánál a szennyvízcsatorna lejáró födémjének vasbeton
erősítésére eredetileg tervezett aszfaltburkolat építési munka feleslegessé vált, így az ezzel összefüggő
elmaradó munka értéke összesen nettó 378.745,- Ft, ugyanakkor a térszint alatti födémrész vasbetonnal
történő megerősítéséből adódóan összesen nettó 2.137.130,- Ft értékű pótmunka merült fel.
Az I.1. és az I.2. pontban ismertetett pótmunkák értéke mindösszesen: nettó 2.273.587,-Ft
Az I.1. és az I.2. pontban ismertetett elmaradó munkák értéke mindösszesen: nettó 527.845,-Ft.
A pótmunkák és az elmaradó munkák különbözete: nettó 1.745.742,- Ft.
A pótmunkákkal és az elmaradó tételekkel módosított költségvetést a jelen szerződésmódosítás
melléklete tartalmazza (7. és 12. számú melléklet).
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Mind az I.1. pontban, mind az I.2. pontban rögzített pótmunka költsége a Megrendelő által bekért
3-3 db árajánlatból a legkedvezőbb árajánlat szerinti anyag és munkadíj egységárak alapján került
meghatározásra (13-14. sz. melléklet).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 318233951 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 319979693 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24988/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács György
Telefon: +36 302748235
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szennyvíziszap hasznosítás 2021”
Hivatkozási szám: EKR001396492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi-Bólyi körzet
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

90400000-1

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90400000-1

További tárgyak:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) 3. pontban kibontva.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A várható szennyvíziszap mennyiség 3.956 tonna.

Kiegészítő szójegyzék
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AK a keretmegállapodásban nem vállal kötelezettséget a várható mennyiség lehívására.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás folyamata.
Az AK nyertes AT-vel szembeni elvárása a keletkező szennyvíziszap átvétele és elszállítása, hasznosítása, az iszap
ártalmatlanítását nem fogadja el teljesítésként. Amennyiben AT ártalmatlanításra tesz ajánlatot, úgy ajánlata
érvénytelen. AK a hasznosítási módok közül azokat fogadja el, melyek esetében a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 2. számú melléklete alapján az iszapelhelyezési szorzó mértéke 0,8 (mezőgazdasági
hasznosítás (felhasználás szántóföldön, fásított területen, pl. nemesnyárültetvényben), engedélyezett rekultiváció,
komposztálás).
A részletes Műszaki Leírást a KD 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: 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 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 046 - 120809
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Pécsi-Bólyi körzet
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13320212243
Postai cím: Temesvár Utca 20. II. em. 220.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ewc-h@ewc-h.hu
Telefon: +36 18780501
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18780502
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: 93070200 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
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:
2022/11/18 (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):

90400000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90400000-1

További tárgyak:
90513800-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) 3. pontban kibontva.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség 3.956 tonna.
AK a keretmegállapodásban nem vállal kötelezettséget a várható mennyiség lehívására.
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A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás folyamata.
Az AK nyertes AT-vel szembeni elvárása a keletkező szennyvíziszap átvétele és elszállítása, hasznosítása, az iszap
ártalmatlanítását nem fogadja el teljesítésként. Amennyiben AT ártalmatlanításra tesz ajánlatot, úgy ajánlata
érvénytelen. AK a hasznosítási módok közül azokat fogadja el, melyek esetében a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 2. számú melléklete alapján az iszapelhelyezési szorzó mértéke 0,8 (mezőgazdasági
hasznosítás (felhasználás szántóföldön, fásított területen, pl. nemesnyárültetvényben), engedélyezett rekultiváció,
komposztálás).
A részletes Műszaki Leírást a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 93070200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13320212243
Postai cím: Temesvár Utca 20. II. em. 220.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ewc-h@ewc-h.hu
Telefon: +36 18780501
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18780502
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés módosítás 2022. október 26-án kelt. Ezt megelőzően nem történt módosítás. A megkötött
szerződésben a nyertes egységárak:
- Hasznosítás nettó egységára (Ft/t): 19.000,- Ft.
A szerződésmódosítást követően az egységárak a következők szerint kerültek emelésre:
- Hasznosítás nettó egységára (Ft/t): 20.900,- Ft.
2. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a keretmegállapodás új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
„ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
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3. A jelen módosítás a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének b) pontjában rögzített
feltételeknek megfelel, az alábbiakra figyelemmel:
- Felek megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az
ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Vállalkozó
számára sem, valamint az Megrendelő számára sem volt előre látható a keretmegállapodás megkötése
időpontjában, hogy olyan világpiaci folyamatok és változások fognak bekövetkezni az orosz-ukrán háború,
az infláció, továbbá a valutaárfolyam-ingadozások következtében, melyek a keretmegállapodás tárgyát
képező szolgáltatások teljesítési költségeinek jelentős mértékű növekedését eredményezik.
- Az egységár módosítása nem változtatja meg a keretmegállapodás általános jellegét: a
keretmegállapodás alapján egyéb szolgáltatások beszerzésére nem kerül sor, a beszerzendő
szolgáltatások paraméterei és peremfeltételei változatlanok az eredeti keretmegállapodáshoz képest, a
beszerzés tárgya, a szerződéses konstrukció nem változik, a keretmennyiség nem módosul, kizárólag a
keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatások egységárai kerülnek módosításra.
4. Tárgyi szerződés végleges összértéke a meghatározott keretösszeg, melynek mértéke nem kerül
módosításra. Az emelkedés csupán az egységár tekintetében áll fenn.
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. Az áremelést a szerződés tárgyát képező szolgáltatás árának előre nem látható
növekedése indukálja, akképpen, hogy a telephelyek szerinti megadott szolgáltatás egységárainak 40%-át
képezi az üzemanyagköltség, melynek számottevő, hirtelen és előre nem látható emelkedése indokolja az
egységárak felülvizsgálatát, azok módosítását, a teljesítőképesség fenntartása érdekében.
2. A benzin és gázolaj ára kettő tényezőtől függ: az olajárak változásától és a dollár-forint árfolyamtól.
Az orosz-ukrán háború 2022. február 24-én vette kezdetét, melynek globalizációs piaci hatása nem
elhanyagolható tárgyi kérdéskörben, tekintettel arra, hogy Oroszország olajexportjának nagybani (~ 70%)
kivonása a globális piacról energiaválságot idéz elő, melynek következtében a gáz, olaj és ebből fakadóan
az üzemanyag árak drasztikus emelkedése veszélyezteti a piaci szereplők fennmaradását.
3. Az olaj árát a kereslet-kínálat tényezők határozzák meg klasszikus makroökonómiai szempontok szerint.
A termelés és fogyasztás egyensúlyára nagy hatása van a Kőolaj Exportáló Országok Szövetsége nevű
szervezetnek (OPEC).
4. Magyarország Kormánya „az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes
szabályokról szóló” 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelettel 480 Ft/l árban maximalizálta az üzemanyag
kiskereskedelmi mértékét. Vállalkozó a hivatkozott kormányrendelet alapján kalkulálta ajánlati árának
üzemanyagköltségére vonatkozó részét az ajánlatának 2021. december 08. napján történt benyújtásakor,
mely alapján a 19.000,- Ft/tonna hasznosítási egységárból 7.600,- Ft képezte fenti költséget, mely cca. 16
liter gázolajnak feleltethető meg.
5. Már a keretmegállapodás hatálya alatt, 2022. március 13-án lépett hatályba a 626/2021, (XI. 13.) Korm.
rendelet, ami „a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX.
törvény eltérő alkalmazását” szabályozza. A kormányrendelet kirekeszti a nagy nyomású kútfejen tankoló,
7,5 tonnát meghaladó össztömegű teherjárműveket a hatósági ár hatálya alól.
6. Ársapka nélkül az üzemanyagok hazai átlagára vonatkozó, KSH által 2022.06.29. napján közölt adatok
alapján az alábbi árakkal lehet kalkulálni:
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- 95-ös benzin: 779 Ft/liter*
- Gázolaj: 827 Ft/liter*
7. Vállalkozó egységárra vetített üzemanyagköltsége, egységenként továbbra is 13 literrel számolva
13.232,- Ft-ra nőtt, mely több mint 60%-os növekedés.
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: 93070200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 93070200 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24903/2022)
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: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babella-Takács Helga
Telefon: +36 99577584
E-mail: htakacs@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sínek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001518692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sínek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

34946110-4

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
34946110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: - 9400 Sopron állomás
- 9300 Csorna állomás
- 9700 Szombathely állomás
- 9900 Körmend állomás

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés sínek beszerzésére nettó 1.612.755,- EUR keretösszeg erejéig.Ajánlatkérő a
keretösszegből nettó 1.128.929,- EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi
adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A
keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a Közbeszerzési
Dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek. Az eseti megrendelések gyakoriságát a
szerződéstervezet tartalmazza.
Várható mennyiségek:
- 48 r. sín (24 m): 110 db,
- 48 r. sín (120 m): 120 db,
- 54 r. sín (24 m): 85 db,
- 54 r. sín (120 m): 69 db,
- 60 r. sín (24 m): 24 db,
- 60 r. sín (120 m): 20 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (24 m): 12 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (24 m): 10 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (120 m): 10 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (120 m): 10 db.
A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja 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.
(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 060 - 144574
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sínek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Voestalpine Schienen GmbH
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61857317
Postai cím: Kerpelystraße 199
Város: Leoben/Donawitz
NUTS-kód: AT221
Postai irányítószám: 8700
Ország: Ausztria
E-mail: robert.toemoe@voestalpine.com
Telefon: +36 304745580
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1612755 Pénznem: EUR
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022.11.15.
Az eljárás megindító felhívás II.2.7. pontjában a szerződés meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetésénél az alábbi előírás szerepelt:
"Amennyiben a szerződés keretösszege a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki,
úgy a keretszerz. időbeli hatálya további két alk. egyenként 12-12 hónap határozott időtartammal
meghosszabbítható Vevő egyoldalú döntésével. Vevő a keretszerz. időbeli hatályának lejárta előtt
legkésőbb 30 naptári nappal írásban értesíti az Eladót arról, hogy kíván-e élni a meghosszabbítás
lehetőségével."
Vevő a Szerződésben meghatározottak szerint, 2021. december 13-án megküldte Eladó részére a
meghosszabbításra vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát, mely alapján a Szerződés időtartama 12 hónapos
meghosszabbítására sor került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/11/18 (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):

34946110-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34946110-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: - 9400 Sopron állomás
- 9300 Csorna állomás
- 9700 Szombathely állomás
- 9900 Körmend állomás
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés sínek beszerzésére nettó 1.770.000,- EUR keretösszeg erejéig.Ajánlatkérő a
keretösszegből nettó 1.239.000,- EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi
adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A
keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a Közbeszerzési
Dokumentumokban közölt várható mennyiségek mértékétől eltérhetnek. Az eseti megrendelések gyakoriságát a
szerződéstervezet tartalmazza.
Várható mennyiségek:
- 48 r. sín (24 m): 110 db,
- 48 r. sín (120 m): 120 db,
- 54 r. sín (24 m): 85 db,
- 54 r. sín (120 m): 69 db,
- 60 r. sín (24 m): 24 db,
- 60 r. sín (120 m): 20 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (24 m): 12 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (24 m): 10 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (120 m): 10 db,
- Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (120 m): 10 db.
A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.
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Ajánlatkérő felhívja 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.
(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: 1770000
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Voestalpine Schienen GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61857317
Postai cím: Kerpelystraße 199
Város: Leoben/Donawitz
NUTS-kód: AT221
Postai irányítószám: 8700
Ország: Ausztria
E-mail: robert.toemoe@voestalpine.com
Telefon: +36 304745580
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Fentiek alapján a Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Az Adásvételi Keretszerződés - 3. sz. melléklet - részletes árajánlatában szereplő egységárak kerülnek
módosításra, melyek jelen Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezik.
2. A Szerződés 1.1. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:
„Vevő jelen szerződés aláírásával megrendeli, Eladó pedig elvállalja a szerződés 3.1. pontjában
meghatározott keretösszeg mértékéig az 1. és 2. sz. melléklet szerinti termékek szállítását. Eladó a jelen
Szerződés 3.sz. mellékletét képező ártáblázata szerinti egységárakon köteles a szerződést teljesíteni.”
3. A Szerződés 3.1. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:
„A szerződés keretösszege nettó 1.770.000 EUR, azaz nettó egymillió-hétszázhetvenezer EUR”
4. A Szerződés 3.2. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:
„Vevő a szerződés hatálya alatt 3.1. pont szerinti teljes keretösszegből nettó 1.239.000 EUR, azaz nettó
egymillió-kétszázharminckilencezer EUR alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.”
5. A Szerződés 3.3. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:
„A fennmaradó nettó 531.000 Euró összegű opció terhére Vevő jogosult bármilyen mennyiségben és
összetételben – figyelemmel a jelen szerződés 3.sz. mellékletében foglaltakra - megrendelést lehívni a
jelen szerződés hatálya alatt (vételi jog). Eladó tudomásul veszi, hogy az opciós rész értékének egyenletes
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lehívására, illetve annak teljes mértékű lehívására Vevő nem köteles. Az opciós mennyiség tekintetében is
irányadóak jelen Szerződés 3.sz. mellékletét képező ártáblázat szerinti egységárak. Az opció lehívása Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződés módosulásnak minősül.”
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: Eladó jelezte Vevőnek, hogy a jelenlegi háborús hatások és az energiaválság
okán jelentkező fémalapanyagok drasztikus emelkedésének következtében olyan mértékű áremelkedés
következett be, mely nem vált körülmény okán Eladó a Szerződésben rögzített egységárakon a Szerződést
nem tudja teljesíteni.
A fentiekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé, melyet Vevő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre, valamint a módosítás szükségességét előidéző körülmény nem az Eladó hibájából
ered.
Az egységárak emelkedése okán, a tervezett mennyiség beszerzése érdekében a Szerződés keretösszege is
megemelésre kerül.
Felek a Szerződést a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a következő feltételek együttes
teljesülésére tekintettel módosítják:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
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: 1612755 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1770000 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (24735/2022)
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: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24999069216
Postai cím: József Attila Út 85
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nhszszolnok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nhszszolnok.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: gépjárművek gépek eszközök karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR000486262021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: NHSZ Szolnok NKft. eszközeinek javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50530000-9

Kiegészítő szójegyzék

50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
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5000 Szolnok, Újszászi út Hrsz: 8516
5411 Kétpó külterület: Hrsz: 029/40
Szolnok Megyei Jogú Város Közigazgatási területe és 50 km-es vonzáskörzete
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében lévő
hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművek, gépek, eszközök javítása,
karbantartása, szükség szerinti ellenőrzése, vizsgáztatása.
Gépjárművek és speciális célgépek szerelése, karosszéria javítása, gépjármű-villamossági és elektronikai javítás,
egyéb javítások, kötelezően előírt szemlék elvégzése, téli üzemre való felkészítés.
Gépjárművek, speciális hulladék-szállító célgépek felépítményeinek teljes körű javítása, karbantartása,
működésének a biztosítása.
Gépjárművek hatósági műszaki vizsgára való teljes körű felkészítése, vizsgáztatása, valamint a hozzá kapcsolódó
adminisztráció elvégzése.
Hulladékátrakó-válogató állomás gépeinek, berendezéseinek teljes körű javítása, karbantartása, működésének a
biztosítása.
Hulladékgyűjtő, -kezelő és tömörítő berendezések teljes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása
Hulladékgyűjtő edényzet javítása és karbantartása (műanyag és fém edények).
Ajánlatkérő tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében jelenleg az alábbi tehergépjárművek,
személygépjárművek, munkagépek, eszközök, berendezések vannak:
• 51 db N3 járműkategóriába tartozó (több, mint 12 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű
(32 db tömörítős kukás, 11 db horgas konténeremelő „multilift”, 3 db láncos konténerszállító, 5 db hótoló-sószóró)
• 8 db „multiliftes” rendszerű pótkocsi
• 1 db N2 járműkategóriába tartozó (3,5-12 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1 db
darus, platós)
• 1 db N1 járműkategóriába tartozó (legfeljebb 3,5 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1
db platós, ponyvás)
• 4 db M1 járműkategóriába tartozó személygépjármű
• 4 db rakodógép
• 2 db vezetőüléses targonca
• MUT, STUMMER, HYVA, PALFINGER gépjármű felépítmények
• Hulladék átrakó-válogató állomás gépei, berendezései: 1 db AVOS 1410 automata bálaprés a hozzátartozó
süllyesztett aknás felhordószalaggal; 2 db SP-78 hulladéktömörítő berendezés a hozzátartozó konténer mozgató
kocsikkal és kezelő berendezéssel; 1 db kézi hulladékválogató sor, amely zsákbontóból, szállítószalagból,
dobszitából, válogatószalagból és mágneses leválasztóból áll;
• 60-240 l edények: 73.505 db
• 1100 l konténer: 2.556 db
• Konténer (m3: 2,5; 3; 5; 6; 7; 10; 15; 30; 35; 37): 255 db
• Tömörítős konténer: 10 db
• Hulladékkezelő berendezés (Bergmann forgófejes-körmös papírtömörítő gép, ORWAK fólia bálázó gép, bérelt
bálázó szalag): 1 db
• 4 frakciós szelektív gyűjtő sziget: 10 db
• Hulladékgyűjtő harang: 120 db
Ajánlatkérő a szerződéskötést követően írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőként szerződő felet valamennyi,
a szerződés hatálya alá tartozó jármű- és gépbeszerzésről. A szerződés időtartama alatt a gépjárművek, eszközök
változhatnak.
Keretösszeg: 550 000 000 HUF + 20%. Ajánlatkérő az 550 000 000 HUF összeg lehívására kötelezettséget vállal.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
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Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 134 - 357100
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: NHSZ Szolnok NKft. eszközeinek javítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11264783216
Postai cím: József Attila Út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: jozsa.beatrix@nhsz.hu
Telefon: +36 56511455
Internetcím(ek): (URL) www.nhszzounok.hu
Fax: +36 56343198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SZATHMÁRY-CAR KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 10510373241
Postai cím: Csongor Utca 5-7. VII. em. 284.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: kultsar.peter@szathmary.hu
Telefon: +36 205299803
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: 660000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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Szerződésmódosítás dátuma 2022. november 7.
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
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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):

50100000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50530000-9

Kiegészítő szójegyzék

50800000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
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5000 Szolnok, Újszászi út Hrsz: 8516
5411 Kétpó külterület: Hrsz: 029/40
Szolnok Megyei Jogú Város Közigazgatási területe és 50 km-es vonzáskörzete
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében lévő
hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművek, gépek, eszközök javítása,
karbantartása, szükség szerinti ellenőrzése, vizsgáztatása.
Gépjárművek és speciális célgépek szerelése, karosszéria javítása, gépjármű-villamossági és elektronikai javítás,
egyéb javítások, kötelezően előírt szemlék elvégzése, téli üzemre való felkészítés.
Gépjárművek, speciális hulladék-szállító célgépek felépítményeinek teljes körű javítása, karbantartása,
működésének a biztosítása.
Gépjárművek hatósági műszaki vizsgára való teljes körű felkészítése, vizsgáztatása, valamint a hozzá kapcsolódó
adminisztráció elvégzése.
Hulladékátrakó-válogató állomás gépeinek, berendezéseinek teljes körű javítása, karbantartása, működésének a
biztosítása.
Hulladékgyűjtő, -kezelő és tömörítő berendezések teljes körű javítása, karbantartása, működésének a biztosítása
Hulladékgyűjtő edényzet javítása és karbantartása (műanyag és fém edények).
Ajánlatkérő tulajdonában, üzemeltetésében, bérleményében jelenleg az alábbi tehergépjárművek,
személygépjárművek, munkagépek, eszközök, berendezések vannak:
• 51 db N3 járműkategóriába tartozó (több, mint 12 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű
(32 db tömörítős kukás, 11 db horgas konténeremelő „multilift”, 3 db láncos konténerszállító, 5 db hótoló-sószóró)
• 8 db „multiliftes” rendszerű pótkocsi
• 1 db N2 járműkategóriába tartozó (3,5-12 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1 db
darus, platós)
• 1 db N1 járműkategóriába tartozó (legfeljebb 3,5 tonna legnagyobb össztömeggel rendelkező) tehergépjármű (1
db platós, ponyvás)
• 4 db M1 járműkategóriába tartozó személygépjármű
• 4 db rakodógép
• 2 db vezetőüléses targonca
• MUT, STUMMER, HYVA, PALFINGER gépjármű felépítmények
• Hulladék átrakó-válogató állomás gépei, berendezései: 1 db AVOS 1410 automata bálaprés a hozzátartozó
süllyesztett aknás felhordószalaggal; 2 db SP-78 hulladéktömörítő berendezés a hozzátartozó konténer mozgató
kocsikkal és kezelő berendezéssel; 1 db kézi hulladékválogató sor, amely zsákbontóból, szállítószalagból,
dobszitából, válogatószalagból és mágneses leválasztóból áll;
• 60-240 l edények: 73.505 db
• 1100 l konténer: 2.556 db
• Konténer (m3: 2,5; 3; 5; 6; 7; 10; 15; 30; 35; 37): 255 db
• Tömörítős konténer: 10 db
• Hulladékkezelő berendezés (Bergmann forgófejes-körmös papírtömörítő gép, ORWAK fólia bálázó gép, bérelt
bálázó szalag): 1 db
• 4 frakciós szelektív gyűjtő sziget: 10 db
• Hulladékgyűjtő harang: 120 db
Ajánlatkérő a szerződéskötést követően írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőként szerződő felet valamennyi,
a szerződés hatálya alá tartozó jármű- és gépbeszerzésről. A szerződés időtartama alatt a gépjárművek, eszközök
változhatnak.
Keretösszeg: 550 000 000 HUF + 20%. Ajánlatkérő az 550 000 000 HUF összeg lehívására kötelezettséget vállal.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki
dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(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: 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: 660000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZATHMÁRY-CAR KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 10510373241
Postai cím: Csongor Utca 5-7. VII. em. 284.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: kultsar.peter@szathmary.hu
Telefon: +36 205299803
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11264783216
Postai cím: József Attila Út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: jozsa.beatrix@nhsz.hu
Telefon: +36 56511455
Internetcím(ek): (URL) www.nhszzounok.hu
Fax: +36 56343198
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés VII. 2. pontjának tartalma az alábbi tartalomra változik:
A szerződés teljesítése során a számlázásra kerülő díjak az alábbiak
általános szerviz óradíj autószerelő és autóvillamossági szerelő szolgáltatás esetén: nettó 7 500,- Ft/óra
általános szerviz óradíj lakatos munka esetén: nettó 5 750,- Ft/óra
rezsianyagdíj a beépített alkatrész értékének százalékában: 10 %
maximum kiszállási díj: nettó 260,- Ft/km
A közbeszerzési eljárás során az alkatrészekre megajánlott egyösszegű ajánlati ár: nettó [80.118.005],- Ft
Az alkatrészek díját a Vállalkozó - jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező – ajánlatában szereplő
ártáblázatban meghatározott egységárak tartalmazzák. Amennyiben a Vállalkozó a megrendeléssel
érintett termékre olyan akciót hirdetett, mely alacsonyabb, mint az ajánlatában megajánlott egységár, úgy
Megrendelő részére is az akciós áron köteles szállítani.
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egyéb alkatrészre vonatkozó, Vállalkozó mindenkori nettó kiskereskedelmi lista árából adott kedvezmény
mértéke: 45 %
A Szerződés VIII.5. pontjában foglaltak alapján az alkatrészeket érintő ártáblázatban szereplő egységárakat
Szerződő Felek alkatrészenként 15%-kal emelik. Az ártáblázat a szerződésmódosítás melléklete.
A mellékletben szereplő műszaki tartalom nem változik
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő felek a szerződést a VIII.5. pontban foglalt
szerződésmódosítási lehetőség alapján, mely szerint az alkatrészekre megajánlott egyösszegű ajánlati ár
az EUR/HUF árfolyamváltozás miatt hat (6) havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül a jelen szerződés
aláírásától számított hatodik hónap elteltét követően. Amennyiben a felülvizsgálat napját megelőző hat
hónapban az EUR/HUF árfolyam átlaga a szerződéskötés napján érvényes MNB árfolyamhoz képest 5%kal, vagy annál nagyobb mértékben csökken, illetve nő, akkor a Szerződő Felek az árakat a csökkenés,
illetve a növekedés százalékos mértékével módosítják. Az összehasonlítás alapja mindig az utolsó,
változással érintett árfolyam. Az egységárak változását írásban kell kezdeményezni, és a Szerződő Felek
beleegyezése szükséges az árak módosításához.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített
előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke
módosul, ugyanakkor a módosítás eredményeként – az ellenérték növekedése sem az uniós értékhatárt,
sem pedig az eredeti szerződéses ellenérték 10%-át nem éri el.
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés
általános jellegét.
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: 660000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 660000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Kórházi Főigazgatóság (23236/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22462134
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások ellátása 2020
Hivatkozási szám: EKR000777182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

66515200-5

További tárgyak:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása
alá tartozó 89 db intézmény szék- és telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá
tartozó egészségügyi intézmények részére.
Biztosított vagyon mennyisége (biztosítandó vagyontárgyak):
- vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: 993 003 166 773 Ft;
- ELBER, biztosítási összeg 160 833 848 544 Ft.
Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények.
Biztosítási módozatok:
a) All Risks vagyonbiztosítás
b) Üzemszünet biztosítás
c) Szállítmánybiztosítás
d) ELBER
e) Géptörésbiztosítás
f) Kombinált felelősségbiztosítás
g) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosítása
h) Egészségügyi dolgozói szakmai felelősségbiztosítás
i) Klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat felelősségbiztosítás
j) Gyógyszerészek felelősségbiztosítása
k) Közbeszerzők felelősségbiztosítása
l) Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
(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 255 - 642423
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu

474
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Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
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: 4295030008 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet részéről: 2022.10.17
A további Intézmények részéről: 2022.10.14.
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. alapján 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.3. pont folytatása:
Rész neve: KGBF biztosítás (5)
Nettó ajánlati ár (24 hónapra) (Termék és ártábla xls 4. lap, E3 cellájának értéke * 2): 6 561 440
Ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést
érintő ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem, előny a megléte): igen
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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):

Kiegészítő szójegyzék

66510000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

476

Kiegészítő szójegyzék

66515200-5

További tárgyak:
66516000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása
alá tartozó 89 db intézmény szék- és telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyon- felelősség és szakmai felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá
tartozó egészségügyi intézmények részére.
Biztosított vagyon mennyisége (biztosítandó vagyontárgyak):
- vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: 993 003 166 773 Ft;
- ELBER, biztosítási összeg 160 833 848 544 Ft.
Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények.
Biztosítási módozatok:
a) All Risks vagyonbiztosítás
b) Üzemszünet biztosítás
c) Szállítmánybiztosítás
d) ELBER
e) Géptörésbiztosítás
f) Kombinált felelősségbiztosítás
g) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosítása
h) Egészségügyi dolgozói szakmai felelősségbiztosítás
i) Klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat felelősségbiztosítás
j) Gyógyszerészek felelősségbiztosítása
k) Közbeszerzők felelősségbiztosítása
l) Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
(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: 37 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: 6988783795
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő/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):
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet részéről:
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ szétválásának
következtében Szerződő Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdés, illetve a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják, tekintettel arra, hogy a kiválás okán az új biztosított
megnevezése mellett a szerződés feltételei/ellentételezése nem módosul.
Fenti indokok alapján a Szerződő Felek a biztosítási szerződés IV. 1. pontját közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják:
„IV. 1. A biztosítási szerződés fizetési gyakorisága: lásd Adatközlő táblázatban. Az induló, nyitó állomány
szerinti éves díj a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Adatközlő táblázatban és a 3. számú
mellékletét képező Termék és ár táblázatában foglalt mennyiségek alapján: 53 896 052,- Ft/év. Az induló
gyakoriság szerinti díj összesen:13 474 013 Ft/gyakoriság. (Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. tv. 86. §. (1) bek. szerint, a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel, adó alóli mentes
tevékenység.)
Az utolsó adatközlés alapján az éves díj 57 559 747,- Ft/év, a gyakoriság szerinti díj 14 389 937,- Ft/
gyakoriság volt.
A jelen Szerződésmódosítás alapján az éves díj 62 579 753,- Ft/év, a gyakoriság szerinti díj 15 644 938,- Ft/
gyakoriságra módosul.
Szerződés II. 2. pontjában meghatározott Biztosítási fedezetek (biztosítási módozatok és kockázatok),
valamint azok biztosítási díjai a következőképpen oszlanak meg a Biztosítottak között:
o Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet
o All Risks vagyonbiztosítás: 5 202 432,- Ft/év
o ELBER:4 811 187,-Ft/év
o Kombinált felelősségbiztosítás: 1 500 000,- Ft/év
o Klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat felelősségbiztosítás: 66 990,- Ft/év
o Egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítása3: 22 500 000,- Ft/év
Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ
o All Risks vagyonbiztosítás: 2022.03.01-tői: 4 210 525 Ft/év
2022.08.24-től: 9 230 531,-Ft/év
o ELBER: 3 268 613,-Ft/év
o Kombinált felelősségbiztosítás: 1 000 000,- Ft/év
o Egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítása4: 15 000 000,- Ft/év
A További Intézmények részéről:
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Felek között TED 2020/S 187-4508255 azonosító számú hirdetmény alapján 02/62-1/2020. egyedi
intézményi szerződés iktatószámon létrejött szerződés III.4 pontja alapján Felek megállapodtak abban,
hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdése
alapján a szerződés hatályát (a kockázatviselés időtartamát) - változatlan műszaki és pénzügyi feltételek
mellett - 1 alkalommal további 13 hónappal meghosszabbíthatják. Az aktiválás a mindenkori határozott
időtartam lejárata előtt legkésőbb 7 hónappal, a Szerzödö/Biztosított által a Biztosítóhoz intézet, írásos
egyoldalú jog nyilatkozatával történik.
A fentiek alapján szerződő felek megállapodtak, hogy 2022.12.01. 0:00 órától 2023 12.31. 24:00 óráig
meghosszabbítják a szerződést.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő Felek a szerződést a Kbt.141. § (6) bekezdés
alapján módosítják tekintettel arra, hogy a kiválás okán az új biztosított megnevezése mellett a szerződés
feltételei/ellentételezése nem módosul.
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: 4295030008 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6988783795 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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Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye (24596/2022)
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: Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
Nemzeti azonosítószám: 15347134204
Postai cím: Kossuth Utca 25
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Imréné
Telefon: +36 66375249
E-mail: kozetkeztetes@sarkad.hu
Fax: +36 66271099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarkadkonyha.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 9 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000072962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Péksütemények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15811000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Teljes mennyiség: Péksütemények: 51.200 db, 70 tétel.
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Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
Minden termék vonatkozásában az Ajánlattevő ajánlatában írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Szállítási feltételek:
A Pékáru szállítása tárgynapi beszállítás, heti 6 alkalommal, a megrendelt mennyiségben hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombati napokon naponta Ajánlatkérő címére 5.00 óráig (kivéve ünnepnap) történik.
Az áruátvétel a telephelyen történik, a szállító köteles az árut a kiíró által megjelölt helyiségbe kipakolni. A
mennyiségi, minőségi átvételre 7.30-óráig kerül sor. Az esetleges hiány pótlására 8.30 óráig kerülhet sor.
A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.
Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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: 2022/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 199805
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Péksütemények
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/31 (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: BERÉNY-KENYÉR Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13783097204
Postai cím: Jeszenszky Utca 3.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
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Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: bereny-kenyerkft@szucsnet.hu
Telefon: +36 209520273
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: 3871000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2022. április 20.
Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
Az EKR több részajánlatból álló közbeszerzési eljárás esetén nem enged egyszerre több
szerződésmódosításról tájékoztató hirdetményt feladni, csak amíg az elsőként feladott hirdetmény meg
nem jelenik. A 2. részajánlatban feladott szerződésmódosításról tájékoztató hirdetmény TED-en történő
megjelenését követően került feladásra ezen hirdetmény 2022. 11. 10. napján
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. §-ban
meghatározottak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (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):

482

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15811000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Péksütemények: 51.200 db, 70 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
Minden termék vonatkozásában az Ajánlattevő ajánlatában írásban ismertesse a megajánlott termékek 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges
a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot
érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem
biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Szállítási feltételek:
A Pékáru szállítása tárgynapi beszállítás, heti 6 alkalommal, a megrendelt mennyiségben hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek, szombati napokon naponta Ajánlatkérő címére 5.00 óráig (kivéve ünnepnap) történik.
Az áruátvétel a telephelyen történik, a szállító köteles az árut a kiíró által megjelölt helyiségbe kipakolni. A
mennyiségi, minőségi átvételre 7.30-óráig kerül sor. Az esetleges hiány pótlására 8.30 óráig kerülhet sor.
A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.
Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(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: 2022/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4244335
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: BERÉNY-KENYÉR Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13783097204
Postai cím: Jeszenszky Utca 3.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: bereny-kenyerkft@szucsnet.hu
Telefon: +36 209520273
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 módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában biztosított lehetőséggel élve valósult meg. Mértéke
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
Az eredeti Szerződés összege megemelésre kerül nettó 3.871.000.- Ft-ról nettó 4.244.335.- Ft-ra, 2022.
április 20. napjától.
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 szállító 2022. április 11-én kelt levélében kezdeményezte a szerződés
módosítását, melyet többek között a következőkkel indokolt:
"A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően olyan váratlan és nagy mértékű, a cégünk működésével
szorosan összefüggő drágulások zajlottak, és jelenleg is zajlanak, melyeket nem tudtuk figyelembe venni,
amikor az eljárás keretein belül az árajánlatunkat elkészítettük, viszont ezen helyzet kialakulása miatt a
leszerződött árszintek jelentős veszteséget okoznak a gazdálkodásunkban. Az év első negyedévében
történő nem várt és még soha nem tapasztalt mértékű drasztikus liszt áremelések (2022. 04. 01-én 17%),
az északi szomszédunknál sajnálatosan kialakult háborús helyzet szinte mindenre kiterjedő jelentős
árfelhajtó hatása miatt az előállítási költségek olyan nagy mértékben emelkedtek (minden alapanyag
esetében folyamatosan növekedő árak), melynek következtében elengedhetetlenné vált, hogy a további
zökkenőmentes ellátás és megszokott termékminőségi színvonal megtartása érdekében az átadási áraink
esetében a lehetséges 10 %-os mértékben kérjük az emelés engedélyezését 2022. 04. 20-tól."
Megrendelő a szerződésmódosításra vonatkozó javaslatot elfogadta, a szerződés módosításához
hozzájárult.
Felek rögzítették, hogy az 1. számú módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
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- A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal ejárva
nem láthatott előre;
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 3.871.000.- Ft) 50 %-át,
azaz az 1.935.500.- Ft összeget.
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: 3871000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4244335 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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Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye (24880/2022)
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: Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
Nemzeti azonosítószám: 15347134204
Postai cím: Kossuth Utca 25
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Imréné
Telefon: +36 66375249
E-mail: kozetkeztetes@sarkad.hu
Fax: +36 66271099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarkadkonyha.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése 2022. évre
Hivatkozási szám: EKR001253852021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15100000-9

További tárgyak:
15131700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Teljes mennyiség: Húskészítmények: 7.200 kg, 49 tétel.
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Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
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.
Szállítási feltételek:
A szállítás időpontjában a termék a gyártó által meghatározott fogyaszthatósági idő minimum 2/3 részével kell
rendelkezzen.
A Húskészítmények szállítása heti 5 alkalommal (hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek), a megrendelt
mennyiségben történik Ajánlatkérő címére 5.00 – 6.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a
megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a
szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 010 - 018533
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 6 Elnevezés: Húskészítmények
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/27 (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: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
A nyertes ajánlattevő/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: 11028910 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2022. szeptember 28.
Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
Az EKR több részajánlatból álló közbeszerzési eljárás esetén nem enged egyszerre több
szerződésmódosításról tájékoztató hirdetményt feladni, csak amíg az elsőként feladott hirdetmény meg
nem jelenik. Az 1. részajánlatban feladott szerződésmódosításról tájékoztató hirdetmény TED-en történő
megjelenését követően került feladásra ezen hirdetmény 2022. 11. 15. napján
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározottak 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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15100000-9

További tárgyak:
15131700-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhája. 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség: Húskészítmények: 7.200 kg, 49 tétel.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I.
osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad
el.
A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel
a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik
meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a
szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom,
összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen
(vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat
és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban
egyenértékű-e a kért áruval.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
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Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív
bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv,
összetételt bizonyító leírás, árucímke.
Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a
következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek)
a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
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.
Szállítási feltételek:
A szállítás időpontjában a termék a gyártó által meghatározott fogyaszthatósági idő minimum 2/3 részével kell
rendelkezzen.
A Húskészítmények szállítása heti 5 alkalommal (hétfő - kedd – szerda - csütörtök – péntek), a megrendelt
mennyiségben történik Ajánlatkérő címére 5.00 – 6.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a
megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a
szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12998142
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10618464206
Postai cím: Textilgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: maus@maus.hu
Telefon: +36 62551410
Internetcím(ek): (URL) http://www.maus.hu/
Fax: +36 62551411
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában biztosított lehetőséggel élve valósult meg. Mértéke
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
Az eredeti Szerződés összege megemelésre kerül nettó 11.512.000.- Ft-ról nettó 12.998.142.- Ft-ra, 2022.
október 01. napjától.
Jelen szerződésmódosítás tárgyi beszerzésben a 2. számú.
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1. számú szerződés módosításban az eredeti Szerződés összege megemelésre került nettó 11.028.910.- Ftról nettó 11.512.000.- Ft-ra, 2022. június 01. napjától.
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 szállító levelben kezdeményezte a szerződés módosítását, melyet többek
között a következőkkel indokolt:
A 2022. évben bekövetkezett negatív hatások - amelyeket a 2022. év februárjában kitört Orosz-Ukrán
háborút azóta is tovább erősített - következtében olyan mértékű az alapanyag- és a beszállítói árak
emelkedése, az üzemanyagár emelkedés miatti szállítási költségek növekedése, az infláció előre nem
látható mértékű jelentős (két számjegyű) emelkedése, a közüzemi költségek emelkedése, a forint
árfolyamának gyengülése, a takarmányárak előre nem látható rendkívüli mértékű növekedése, a háborús
helyzett miatt kialakult áruhiány és ebből eredő áremelkedés, mely körülmények vis major jellegűek.
Ezen hatásokat sem a Szállító sem a Megrendelő kellő körültekintés mellett sem láthatott előre. A fenti
körülmények egymást erősítő hatása miatt kialakult áremelkedések tartósak, és további emelkedésük
várható.
Megrendelő a szerződésmódosításra vonatkozó javaslatot elfogadta, a szerződés módosításához
hozzájárult.
Felek rögzítették, hogy a 2. számú módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
- A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal ejárva
nem láthatott előre;
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 11.028.910.- Ft) 50 %át, azaz az 5.514.455.- Ft összeget.
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: 11512000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12998142 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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Szegedi Tudományegyetem (25021/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogászati anyagok beszerzése az SZTE részére
Hivatkozási szám: EKR000569532021
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: Fogászati tömőanyagok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

33141800-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141810-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 64-66.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya fogászati anyagok beszerzése a Szegedi Tudományegyetemen részére
70.772.200,- HUF keretösszeg kimerüléséig.
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Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70 %-át köteles felhasználni a keretszerződés hatályán belül.
145 féle termék: tömőanyagok, cementek és segédanyagaik, tervezetten 3 681 db termék
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.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott
paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt termékek megajánlására. Tehát
az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 217 - 571135
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Fogászati tömőanyagok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Á-Dent Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11595603206
Postai cím: Pacsirta Utca 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: adentkft@adent.hu
Telefon: +36 203803686
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 30553862 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás 2022.11.04. napján került aláírásra és lépett hatályba.
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:
2022/11/18 (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):

33141800-8
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141810-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 64-66.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya fogászati anyagok beszerzése a Szegedi Tudományegyetemen részére
70.772.200,- HUF keretösszeg kimerüléséig.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70 %-át köteles felhasználni a keretszerződés hatályán belül.
145 féle termék: tömőanyagok, cementek és segédanyagaik, tervezetten 3 681 db termék
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.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott
paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt termékek megajánlására. Tehát
az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 30553862
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Á-Dent Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11595603206
Postai cím: Pacsirta Utca 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: adentkft@adent.hu
Telefon: +36 203803686
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
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VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy az egységárak módosítása nem jelenti a szerződés IV.1. pontja szerinti keretösszeg
módosítását.
Az 1. sz. melléklet szerinti egységárakat Eladó a hatályba lépést követő első megrendeléstől kezdve
érvényesítheti.
Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a
szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel. A beszállítói árak nagymértékű folyamatos
emelkedése az ajánlati
ár kalkulálásakor nem volt előre látható. Eladó nyilatkozik, hogy az egységárak emelkedése kizárólag az
előre nem
látható mértékű áremelkedés fedezetéül szolgál. Eladó továbbá nyilatkozik, hogy a Szerződés tárgyát
import útján szerzi
be és a Forint árfolyama megemelkedett az importban érintett devizákhoz (EUR, CHF, USD) képest. Az
egyszerhasználatos termékek európai, valamint kínai gyártói az alapanyag árak, termelési- és a szállítási
költségek
jelentős emelkedésére hivatkozva nagymértékű áremelkedést jelentettek be. Eladó nyilatkozik, hogy az
áremelést orosz-ukrán háború következtében megemelkedett energiaárak is szükségessé teszik.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás jogalapjául a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
(Kbt.)
141. § (2) bekezdése szolgál, tekintettel annak értékére (mindösszesen 9,9 %-os emelkedés) és arra, hogy a
módosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítása olyan körülmény miatt
vált szükségessé, amely a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel. A beszállítói árak
nagymértékű folyamatos emelkedése az ajánlati ár kalkulálásakor nem volt előre látható. Eladó nyilatkozik,
hogy az egységárak emelkedése kizárólag az előre nem látható mértékű áremelkedés fedezetéül
szolgál. Eladó továbbá nyilatkozik, hogy a Szerződés tárgyát import útján szerzi be és a Forint árfolyama
megemelkedett az importban érintett devizákhoz (EUR, CHF, USD) képest. Az egyszerhasználatos
termékek európai, valamint kínai gyártói az alapanyag árak, termelési- és a szállítási költségek jelentős
emelkedésére hivatkozva nagymértékű áremelkedést jelentettek be.
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: 30553862 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 30553862 Pénznem: HUF
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (24105/2022)
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: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15388409211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Marianna
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34200023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tatabanya-kisterseg.hu/main/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmények étkeztetési feladatai
Hivatkozási szám: EKR001059542021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. Intézmény - Tatabánya, Szárliget
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
I. rész. Tatabánya, Szárliget
A Szolgáltató feladata a szociális étkeztetés biztosítása, megadott intézményekbe történő kiszállítása, valamint a
szállítást igénylő ellátottak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása.
A szolgáltatás teljesítése a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények telephelyein, a nyertes Ajánlattevő
saját főző- és tálalókonyháiról történő elvitellel, és házhoz szállítással történik
Szolgáltató a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények -, intézményeibe, Segítő szolgálataihoz, valamint
Szárliget község Polgármesteri Hivatalához történő kiszállítással köteles az étkeztetést biztosítani és a nyertes
Ajánlattevő konyhájáról (konyháiról) történő elvitellel (helyben fogyasztással), - a szociális étkeztetésben részt
vevők részére – igény esetén -napi egyszeri meleg étel házhoz szállításával biztosítani.
A nyertes Ajánlattevő az alábbi szociális intézményekben köteles az étkeztetést biztosítani:
Szállítási helyek, konyha típusa:
Szent Teréz Idősek Otthona részére a 2800 Tatabánya, Cseri utca. 34.-tálalókonyha
Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza 2800 Tatabánya, Cseri utca 34.-tálalókonyha
Szent Margit Idősek Otthona 2800 Tatabánya, Május1 park 1.-tálalókonyha
Szent József Központ fogyatékos személyek nappali ellátása 2800 Tatabánya, Kőrösi Cs. S. tér 14. -tálalókonyha
Szent Márton Központ hajléktalanok otthona 2800 Tatabánya, Füzes u. 40/B, tálalókonyha
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona- tálalókonyha
Szent Erzsébet Központ népkonyha 2800 Tatabánya, Hegy utca 20-tálalókonyha
Alsógallai Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20-tálalókonyha
Újvárosi Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Huba vezér u. 6.-tálalókonyha
Kertvárosi Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Balaton u. 1.-tálalókonyha
Szárliget Polgármesteri Hivatal 2067 Szent István tér 1- tálalókonyha
A szolgáltatás nyújtásához az I. rész esetében Ajánlatkérő 1 db tálalókonyhát biztosít (2800 Tatabánya, Cseri u.
34.), melynek maximális főzési adagszáma kevesebb, mint az ellátandó feladathoz szükséges adagszám.
Átlagos adagszámok napi bontásban hétköznap:
I. rész:
Egész napos normál, ellátás napi 5 x (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 1105 adag
Egész napos diétás ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 560 adag
napközi normál szolgáltatás (reggeli, ebéd, uzsonna):
adagszám: 16 adag
napközi diétás szolgáltatás (reggeli, ebéd, uzsonna):
adagszám: 3 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás idősek klubjába történő szállítással, főzőkonyháról történő elvitellel, vagy
helyben fogyasztással:
adagszám: 129 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás házhoz szállítással
adagszám: 239 adag
hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytál étel (ebéd)
adagszám: 80 adag
Átlagos adagszámok napi bontásban hétvégén:
I. rész:
Egész napos normál, ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 1105 adag
Egész napos diétás ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 560 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás idősek klubjába történő szállítással, főzőkonyháról történő elvitellel, vagy
helyben fogyasztással:
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adagszám: 12 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás házhoz szállítással
adagszám: 130 adag
Napi egyszeri diétás ebéd házhoz szállítással
adag: 9 adag
hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytál étel (ebéd)
adagszám: 80 adag
A Szolgáltató Ajánlatkérő a Szent Teréz Idősek Otthona (2800 Tatabánya, Cseri u. 34.) tálalókonyháját köteles
bérbe venni, annak használata után évi 7.102 Ft/m2 + ÁFA bérleti díjat, valamint a rezsiköltségeket megfizetni
a mérőórákon (almérőkön) mért fogyasztás alapján. A bérleti díjak infláció követő emelésére évente egy
alkalommal, február 1-jén kerül sor Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének az étkezési nyersanyag- és
rezsiköltségeket, valamint a helyiségek bérbeadási díját megállapító rendeletében meghatározott mértékben.
Az Ajánlatkérő a Cseri utca 34. szám alatti tálaló konyhában a feladat ellátásához a leltár szerinti konyhai
eszközöket és berendezéseket biztosítja a Szolgáltató számára. A szolgáltatás nyújtásához szükséges további
eszközök beszerzése Szolgáltató feladata és költsége.
A szolgáltatás nyújtása során a konyhai eszközök és berendezések karbantartása, javítása és cseréje Szolgáltató
feladata és költsége.
A Szolgáltató a főzőkonyhák esetleges felújítása, átalakítása során, és havaria helyzetekben is köteles az étkeztetés
zavartalanságát biztosítani saját meglévő főzési kapacitásaival.
A bentlakásos intézményekben szolgáltató köteles legalább heti 2 alkalommal meleg reggelit és heti 1
alkalommal meleg vacsorát, ünnepnapokon a jellegnek megfelelő ünnepi menüt biztosítani.
Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat az étkeztetés minőségét megbízottja útján rendszeresen
ellenőriztetheti.
A nyertes Ajánlattevő a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthonában köteles
ellátni a tálalási feladatokat. Az intézmény többi tálalókonyháján a tálalás nem képezi Szolgáltató feladatát, ezen
konyhákra saját ételszállító járműveivel és saját személyzetével, az élelmiszerhigiéniai előírások betartásával,
megfelelő rozsdamentes ételszállító edényzetben köteles az ételeket elszállítani, és átadni az intézmény
alkalmazásában álló tálaló személyzet részére.
A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 010 - 021806
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szoc. Intézmény - Tatabánya, Szárliget
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11194628211
Postai cím: Gál Lakótelep 223
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: kovacskrisztian@pidex1.t-online.hu
Telefon: +36 309772177
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: 1313897839 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2022. november 1-én történt.
A „Szoc. Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása” tárgyú eljárásban az alábbi 3 részben történik
szerződésmódosítás. Szoc. Intézmény - Tatabánya, Szárliget (1. RÉSZ);Szoc. Intézmény - Vértesszőlős (2.
RÉSZ)
;Szoc. Intézmény - Héreg (3. RÉSZ).
Az EKR rendszer sajátosságai miatt egyelőre a Szoc. Intézmény - Tatabánya, Szárliget (1. RÉSZ) részben
kerül sor a szerződésmódosítás hirdetmény feladására, majd ezt követően a többi részben e hirdetmény
megjelenése után kerül sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -ában
meghatározottak 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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

55520000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55520000-1

További tárgyak:
55521100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények,
feladatleírásban meghatározott intézményei
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények étkeztetési feladatainak ellátása:
I. rész. Tatabánya, Szárliget
A Szolgáltató feladata a szociális étkeztetés biztosítása, megadott intézményekbe történő kiszállítása, valamint a
szállítást igénylő ellátottak részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása.
A szolgáltatás teljesítése a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények telephelyein, a nyertes Ajánlattevő
saját főző- és tálalókonyháiról történő elvitellel, és házhoz szállítással történik
Szolgáltató a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények -, intézményeibe, Segítő szolgálataihoz, valamint
Szárliget község Polgármesteri Hivatalához történő kiszállítással köteles az étkeztetést biztosítani és a nyertes
Ajánlattevő konyhájáról (konyháiról) történő elvitellel (helyben fogyasztással), - a szociális étkeztetésben részt
vevők részére – igény esetén -napi egyszeri meleg étel házhoz szállításával biztosítani.
A nyertes Ajánlattevő az alábbi szociális intézményekben köteles az étkeztetést biztosítani:
Szállítási helyek, konyha típusa:
Szent Teréz Idősek Otthona részére a 2800 Tatabánya, Cseri utca. 34.-tálalókonyha
Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza 2800 Tatabánya, Cseri utca 34.-tálalókonyha
Szent Margit Idősek Otthona 2800 Tatabánya, Május1 park 1.-tálalókonyha
Szent József Központ fogyatékos személyek nappali ellátása 2800 Tatabánya, Kőrösi Cs. S. tér 14. -tálalókonyha
Szent Márton Központ hajléktalanok otthona 2800 Tatabánya, Füzes u. 40/B, tálalókonyha
Szent Márton Központ gyermekek átmeneti otthona- tálalókonyha
Szent Erzsébet Központ népkonyha 2800 Tatabánya, Hegy utca 20-tálalókonyha
Alsógallai Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20-tálalókonyha
Újvárosi Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Huba vezér u. 6.-tálalókonyha
Kertvárosi Segítő Szolgálat 2800 Tatabánya, Balaton u. 1.-tálalókonyha
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Szárliget Polgármesteri Hivatal 2067 Szent István tér 1- tálalókonyha
A szolgáltatás nyújtásához az I. rész esetében Ajánlatkérő 1 db tálalókonyhát biztosít (2800 Tatabánya, Cseri u.
34.), melynek maximális főzési adagszáma kevesebb, mint az ellátandó feladathoz szükséges adagszám.
Átlagos adagszámok napi bontásban hétköznap:
I. rész:
Egész napos normál, ellátás napi 5 x (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 1105 adag
Egész napos diétás ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 560 adag
napközi normál szolgáltatás (reggeli, ebéd, uzsonna):
adagszám: 16 adag
napközi diétás szolgáltatás (reggeli, ebéd, uzsonna):
adagszám: 3 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás idősek klubjába történő szállítással, főzőkonyháról történő elvitellel, vagy
helyben fogyasztással:
adagszám: 129 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás házhoz szállítással
adagszám: 239 adag
hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytál étel (ebéd)
adagszám: 80 adag
Átlagos adagszámok napi bontásban hétvégén:
I. rész:
Egész napos normál, ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 1105 adag
Egész napos diétás ellátás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
adagszám: 560 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás idősek klubjába történő szállítással, főzőkonyháról történő elvitellel, vagy
helyben fogyasztással:
adagszám: 12 adag
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatás házhoz szállítással
adagszám: 130 adag
Napi egyszeri diétás ebéd házhoz szállítással
adag: 9 adag
hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytál étel (ebéd)
adagszám: 80 adag
A Szolgáltató Ajánlatkérő a Szent Teréz Idősek Otthona (2800 Tatabánya, Cseri u. 34.) tálalókonyháját köteles
bérbe venni, annak használata után évi 7.102 Ft/m2 + ÁFA bérleti díjat, valamint a rezsiköltségeket megfizetni
a mérőórákon (almérőkön) mért fogyasztás alapján. A bérleti díjak infláció követő emelésére évente egy
alkalommal, február 1-jén kerül sor Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének az étkezési nyersanyag- és
rezsiköltségeket, valamint a helyiségek bérbeadási díját megállapító rendeletében meghatározott mértékben.
Az Ajánlatkérő a Cseri utca 34. szám alatti tálaló konyhában a feladat ellátásához a leltár szerinti konyhai
eszközöket és berendezéseket biztosítja a Szolgáltató számára. A szolgáltatás nyújtásához szükséges további
eszközök beszerzése Szolgáltató feladata és költsége.
A szolgáltatás nyújtása során a konyhai eszközök és berendezések karbantartása, javítása és cseréje Szolgáltató
feladata és költsége.
A Szolgáltató a főzőkonyhák esetleges felújítása, átalakítása során, és havaria helyzetekben is köteles az étkeztetés
zavartalanságát biztosítani saját meglévő főzési kapacitásaival.
A bentlakásos intézményekben szolgáltató köteles legalább heti 2 alkalommal meleg reggelit és heti 1
alkalommal meleg vacsorát, ünnepnapokon a jellegnek megfelelő ünnepi menüt biztosítani.
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Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat az étkeztetés minőségét megbízottja útján rendszeresen
ellenőriztetheti.
A nyertes Ajánlattevő a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthonában köteles
ellátni a tálalási feladatokat. Az intézmény többi tálalókonyháján a tálalás nem képezi Szolgáltató feladatát, ezen
konyhákra saját ételszállító járműveivel és saját személyzetével, az élelmiszerhigiéniai előírások betartásával,
megfelelő rozsdamentes ételszállító edényzetben köteles az ételeket elszállítani, és átadni az intézmény
alkalmazásában álló tálaló személyzet részére.
A részenkénti adagszámok teljesítési helyeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza részletesen.
Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban részletezett speciális étkezési igényeket kielégíteni.
Ajánlatkérő a megadott adagszámoktól +/- 15 %-ban eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 1313897839
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11194628211
Postai cím: Gál Lakótelep 223
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: kovacskrisztian@pidex1.t-online.hu
Telefon: +36 309772177
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):
Eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontja:
A Megrendelő díj fizetésére köteles az alábbiak szerint:
1. RÉSZ esetén:
Egész napos normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/nap): 1.350,- Ft
+ ÁFA
Egész napos diétás és/vagy pépes ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/
nap): 1.715,- Ft + ÁFA
Napközi normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap): 1.025,- Ft + ÁFA
Napközi diétás ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap): 1.025,- Ft + ÁFA
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja idősek klubjába történő szállítással vagy főzőkonyháról
történő elvitellel vagy helyben fogyasztás esetén (Ft/fő/nap): 850,- Ft + ÁFA
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja házhoz szállítással (Ft/fő/nap): 950,- Ft + ÁFA
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Hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytálétel (ebéd) szolgáltatási díja (Ft/fő/nap): 615,- Ft + ÁFA
Felek az eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Megrendelő díj fizetésére köteles az alábbiak szerint:
1. RÉSZ esetén:
Egész napos normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/nap): 1.550,- Ft
+ ÁFA
Egész napos diétás és/vagy pépes ellátás szolgáltatási díja (reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna, vacsora) (Ft/fő/
nap): 1.970,- Ft + ÁFA
Napközi normál ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap): 1.180,- Ft + ÁFA
Napközi diétás ellátás szolgáltatási díja (reggeli, ebéd, uzsonna) (Ft/fő/nap): 1.180,- Ft + ÁFA
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja idősek klubjába történő szállítással vagy főzőkonyháról
történő elvitellel vagy helyben fogyasztás esetén (Ft/fő/nap): 980,- Ft + ÁFA
Napi egyszeri normál ebéd szolgáltatási díja házhoz szállítással (Ft/fő/nap): 980,- Ft + ÁFA
Hajléktalan ellátásban napi egyszeri meleg egytálétel (ebéd) szolgáltatási díja (Ft/fő/nap): 705,- Ft + ÁFA
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: Szerződő Felek között megkötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges,
tekintettel arra, hogy Vállalkozó olyan kérelmet küldött Megrendelő felé, amely megalapozza a Kbt. 141. §
(4) bekezdés c) pontja szerinti előre nem látható körülményeket az alábbiak szerint:
Vállalkozó tájékoztatása szerint az élelmiszer árak drámai módon nőnek (50-80%-os emelkedés), a
közétkeztetésben lévő tartalékok elfogytak, illetve az emelkedő minimálbérek (20%) és drasztikusan
emelkedő energia költségek (3-5-szörös növekedés) ellehetetlenítik a szolgáltatás teljesítését.
A Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, mint szakmai szervezet számításai
szerint a szektor költségnövekedése jelenleg 30,5%. Az ajánlattétel időpontjában a Közétkeztetők,
Élelmezésvezetők Országos Szövetsége által 2021. októberében kalkulált költségnövekedés 2022. évre
még csak 17,6 % volt, így Vállalkozó az ajánlattétel időszakában még csupán ezzel a költségnövekménnyel
tudott számolni, amely az azóta eltelt időben – előre nem láthatóan - megduplázódott.
Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontja alapján kerülhet sor az alábbiaknak megfelelően:
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: 1313897839 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1313897839 Pénznem: HUF
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24769/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
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.
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/EKR001758472022/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:
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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/EKR001758472022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-vagyonvédelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001758472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében
lévő ingatlanok személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátása
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 284094488 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 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.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 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: Őrzés-vagyonvédelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79713000-5

További tárgyak:
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Főváros X. kerület

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat tulajdonában és a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint
portaszolgálatának ellátása 12 (+12 hónap) hónapon keresztül:
1. feladatrész: S1 (11,4 ha) terület őrzés-védelmi feladatai
Védett objektum: Budapest 1. számú Körzeti Földhivatalnál 41446 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az Ihász
utca, Kápolna tér, Kápolna utca, Előd köz, Ászok utca, Halom utca által határolt területen található, a Budapest
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 109 051/114042 arányú tulajdonát képező ingatlan. Az ingatlan több
mint 20 darab felépítmény található. Az S1 ingatlan kamerás megfigyelő rendszerrel rendelkezik.
Beléptetési pontok, valamint munkaidő:
1 fő 0-24 óra (porta Budapest X. ker. Halom 42. főbejárat),
1 fő 6-19 óra (porta Budapest X. ker. Bánya u. 35. bejárat),
1 fő 6-19 óra (porta Budapest X. ker. Előd u. 9. bejárat),
1 fő 6-19 óra járőr,
3 fő 19-6 óra járőr.
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során napi 24 órán keresztül köteles legalább 2 kiképzett őrkutyát használni,
melynek megfelelő elhelyezéséről, gondozásáról, etetéséről saját költségén köteles gondoskodni. Az ellenőrzési
tevékenység hétköznapokon, hétvégén és ünnepnapokon is végzendő, folyamatosan az év 365 napján. Az
őrszemélyzet gondoskodik a bejáratoknál a személy,- és gépjárművek be,- és kiléptetéséről.
2. feladatrész: Címellenőri feladatok ellátása
Átlagosan 540 db üres lakás és vagy helyiség, egyéb ingatlan (cím) ellenőrzése vagyonőr(ök) által 48 óránként
folyamatosan visszatérő jelleggel. Az ellenőrzési tevékenység hétköznapokon, hétvégén és ünnepnapokon is
végzendő, folyamatosan, ingatlanonként 48 óránkénti gyakorisággal.
- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében álló üres, nem lakott lakás és nem lakás céljára szolgáló,
megközelítőleg (min. 510 db – max. 570 db) átlag ~ 540 darab ingatlan 48 óránkénti visszatérő ellenőrzése a
Megbízó által kiadott folyamatosan aktualizált címlista alapján.
- Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy Ajánlattevő az ellenőrzési címeket gépjárművel közelítse meg, majd azt
követően az ellenőrzés céljából megadott címeken az adott lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló ingatlan
épségét, annak zárt állapotát köteles személyesen minden alkalommal ellenőrizni. Amennyiben, az ellenőrzést
végző személy a megadott ingatlan területén illetéktelen személy(eke)t talál, köteles az őrszolgálati utasításban
az üres ingatlanokba illetéktelenül behatoló személyek haladéktalan eltávolítása érdekében a szükséges
intézkedéseket megtenni, a felnyitott ingatlanok lezárását biztosítani, a behatolók adatait rögzíteni és Megbízó
részére átadni.
- Ellenőrzött ingatlanok önállóan dátumozó fényképpel történő dokumentálása, azoknak az Ajánlattevő által
biztosított online felületén történő megjelenítése és tárolása, illetve a tárolt adatokban az Ajánlatkérő által
meghatározott szempontok szerinti keresési, szűrési lehetőség biztosítása. majd a hónapvégén az igazoló
fényképek, megrendelőnek történő leadása napi bontásban. A címellenőrzési feladat végrehajtása során
jelentkező rendkívüli eseményekről Megbízó azonnali online tájékoztatása – a szakmai ajánlatban foglalt műszaki
paraméterek szerint.
- A havi elszámoláshoz az ingatlanonként rendezett, címzéssel és dátummal ellátott fényképek digitális
adathordozón történő leadása alapfeltétel.
3. feladatrész: Egyéb, önkormányzati tulajdonú, lakás-, valamint nem lakás célú ingatlanok, illetve a Megbízó saját
tulajdonú ingatlanainak őrzés-védelmi feladatai eseti megbízások alapján
Védendő objektum és munkaidő: felmerülő igények (vagyonőr, járőr, járőrkutya) és tartalom szerint.
4. feladatrész: Személybiztosítási feladatok ellátása eseti megbízások alapján
Ajánlatkérő igénye szerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. személyi állománya részére, a munkájuk elvégzése során
(pld. lakások kiürítése, lakossági panaszbejelentés kivizsgálása stb.) keletkező veszélyhelyzet elhárítására, személyi
védelem biztosítására.
Részletes leírást KD tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: 284094488 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Karakterkorlát miatti esetleges rövidítések: KBT = 2015. évi CXLIII. törvény; KR = 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; GSZ = gazdasági
szereplő; AK = ajánlatkérő; KAT = közös ajánlattevő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési
dokumentum.
- II.1.5) és II.2.6) ponthoz:
Nettó 284.094.488 Ft, azaz 12 hónapra nettó 142.047.244 Ft + 12 hónapra nettó 142.047.244 Ft, ami egyben a
szerződés keretösszege.
Ajánlatkérő a fenti keretösszeg erejéig jogosult a [vö. II.2.4) pontban szereplő] 1. és 2. pontban meghatározott havi
fix feladatokon túl, a [vö. II.2.4) pontban szereplő] 3. és 4. pontban foglalt eseti megrendeléseket kibocsátania a
szerződés terhére.
Ajánlatkérő a fenti keretösszeg 96 %-a lehívására vállal kötelezettséget.
- II.1.6) ponthoz:
AK nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki
érdekek érvényesítése érdekében. Beszerzés részekre bontása esetén sérülne AK azon műszaki és gazdasági
érdeke, miszerint a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja. Beszerzés
részekre bontása AK számára többletköltséget jelentene és veszélyeztetné a szerződés eredményességét.
Beszerzés részekre bontása továbbá AKnek olyan logisztikai többletkötelezettséget jelentene, több szállátóval
történő kapcsolattartás okán, mely aránytalan többletfeladatot és erőforrás igényt okoz AKnél.
- II.2.7) ponthoz:
Szerződés meghosszabbítható, leírás: Szerződés legkésőbb a szerződés hatálybalépéstől számított 12 hónapra,
vagy a keretösszeg kimerüléséig szóló határozott időtartamig hatályos. A szerződés változatlan elszámolási és
egyéb szerződéses feltételekkel, egy alkalommal további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható AK által, a
Kbt.141.§(4)bek a) pontjának figyelembevételével.
AK a szerződés hatálybalépésétől számított 12. hónap letelte előtt legalább 60 nappal írásban nyilatkozik a
szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékáról.
- IV.2.2) ponthoz:
Ajánlatok felbontása:
Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később
kezdi meg.
Elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok AK
számára hozzáférhetővé válnak.
A KBT 68.§(4)-(5)bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT részére elérhetővé teszi.
- AK kizárja a KBT 35.§(8)bek alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében.
- Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
- AK eljárásban való részvétel nem köti ajánlati biztosíték adásához.
- Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a KBT 53.§(5)bek alapján, feltétel meghatározása: AK 2023. évre, a
Képviselő Testület döntése alapján elegendő pénzösszeget biztosít a fedezet rendelkezésre állásához.
- KD korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető jelen felhívásban
meghatározott címen.
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- Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ATi regisztráció, összhangban az EKR
rendelet rendelkezéseivel.
- AK helyszíni bejárást nem tart.
- Ajánlatnak tartalmaznia kell a KBT 66.§ (6) szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint felhívásban és KDban
meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Ajánlat
megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a KBT 41/A.§ rendelkezéseire.
- Eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat
kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KDban részletezettek szerint.
- Ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KDban részletezettek szerint.
- AK a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja.
- AK az ATk alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg.
- AK a KBT 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§(6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a KBT 75.§(2)bek e)pontját alkalmazza.
- AFban meghatározott határidők tekintetében a helyi idő (közép-európai idő) az irányadó.
- AFhez kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.
- ATnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ ISO 9001 szabvány szerinti (MIR), MSZ ISO
27001 szabvány szerinti (IBIR) és MSZ ISO 45001 szabvány szerinti (MEBIR) tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
minőségirányítási rendszerrel. ATnek az ajánlatában erről nyilatkoznia kell [lásd. KD IV. kötet „Nyilatkozat
tanúsítványok tekintetében” melléklet].
- AK elvárása, hogy valamennyi [vö. II.2.4) pontban szereplő 1.,2.,3. és 4.] feladatrész vonatkozásában személyés vagyonőri szakképzettséggel rendelkező szakemberek kerüljenek bevonásra. A feladatok elvégzése nem
minősül készenléti jellegű munkakörben elláthatónak, ezért Ajánlatkérő a készenléti jellegű feladatellátást
valamennyi feladatrész tekintetében kizárja. Ajánlattevőnek az ajánlatában erről nyilatkoznia kell [lásd. KD IV.
kötet „Nyilatkozat teljesítés során bevonásra kerülő szakemberek tekintetében” melléklet].
- Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Szterényi Sándor (1011 Budapest, Fő
utca 14-18.; 00159).
- Ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a KBT 44. § (1)-(4) bekezdésére.
- AK felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ára.
- Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a KBT és végrehajtási rendeletei, továbbá a
magyar jog rendelkezései az irányadók.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: KIZÁRÓ OKOK felsorolása:
Eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ATt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel
szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
KIZÁRÓ OKOK igazolási módok felsorolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§
(1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdésére.
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK felsorolása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó:
SZ1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a
2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy- és vagyonvédelmi tevékenység
végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedéllyel.
Gazdasági és pénzügyi:
P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladását
megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzési eljárás tárgya (őrzésvagyonvédelmi feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte
el összesen a legalább 100.000.000 Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Műszaki, illetve szakmai:
M1.1)
Legalább 8 hónapon keresztül megszakítás nélkül teljesített, élőerős őrzés-védelmi szolgáltatásra
vonatkozó olyan referencia munka, amely több (minimum 2 darab) felépítménnyel rendelkező, legalább 8
ha nagyságú egybefüggő területre vonatkozott és amely magában foglalta az alábbi feladatok ellátását:
- kamerás megfigyelő rendszer felügyelete,
- gépjármű és személyi forgalom beléptetése egyidőben legalább 2 beléptetési ponton (beléptetési
pont: az őrzött objektum területén egymástól fizikailag jól elkülöníthető őrzési pontok, melyek saját
őrszemélyzettel rendelkeznek).
M1.2)
Legalább 8 hónapon keresztül megszakítás nélkül teljesített, legalább 380 darab különböző
címen, visszatérően teljesített üres, nem lakott lakás és vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlanok
vonatkozásában címellenőrzési feladat ellátása tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciájával.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
legalább 3 fő szakemberrel, aki rendelkezik személy- és vagyonőr végzettséggel, valamint 8 hónap
személy- és vagyonőri szakmai tapasztalattal.
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.
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK igazolási módok felsorolása:
Lásd VI.3) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a személy- és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő személyzete a szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, szolgálatát nem,
vagy nem megfelelően látja el, egy hónapban háromnál több panasz érkezik viselkedési vagy más problémák
miatt ajánlatkérő kapcsolattartójához, nyertes ajánlattevő hibás teljesítés miatt kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke, a 2.4) pontban szereplő 4. feladatrész vonatkozásában esetenként 50.000.- Ft.
II.2.4) pontban szereplő 1., 2. és 3. feladatrész esetében a hibás teljesítés miatti kötbér, a meghatározott nettó
megbízási díj, mint kötbéralap 3 %-a. A kötbér maximuma a hibás teljesítéssel érintett II.2.4) pontban szereplő 1.,
2. és 3. feladatrész vonatkozásában meghatározott Megbízási díj, mint kötbéralap 25%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevőnek felróható lehetetlenülés, a nyertes ajánlattevő által a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása, vagy egy negyedév alatt a szerződéses kötelezettségek három alkalommal történő megszegése,
elmulasztása, melynek következtében ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt a szerződéstől való elállás,
felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási
kötbér mértéke a szerződésben meghatározott tizenkét havi megbízási díj, mint kötbéralap 15%-a, az eseti
megrendeléstől történő elállás, vagy felmondás esetén a kötbéralap az eseti megrendelésben meghatározott
nettó megbízási díja, mint kötbéralap 30%-a.
Felelősségbiztosítás:
A Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább a szerződésben szereplő
befejezési határidőt kilencven nappal meghaladó érvényességű szakmai felelősségbiztosítással. A szakmai
felelősségbiztosítás minimális mértéke: 150.000.000 Ft/év és 50.000.000 Ft/káresemény.
Ajánlattevőnek az ajánlatában erről nyilatkoznia kell [lásd. KD IV. kötet „Nyilatkozat felelősségbiztosítás
tekintetében” melléklet].
Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésről, a [vö. II.2.4) pontban szereplő 1., 2., 3. és 4.] feladatrészekről külön-külön,
havonta köteles teljesítésigazolást kiállítani.
Nyertes ajánlattevő teljesítésigazolást követően a [vö. II.2.4) pontban szereplő 1., 2., 3. és 4.] feladatrészekről
külön-külön, havonta állíthat ki számlát.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a nyertes ajánlattevő
számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti meg, a Ptk. 130. § (1)-(2) bekezdéseivel
összhangban.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlát a nyertes ajánlattevő a hatályos jogszabályok, valamint a szerződés által előírt tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ára.
A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a
kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint történik.
Részletes leírást KD 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
Meghívásos eljárás
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Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
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) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 6,00 (legjobb).
Ajánlatkérő az értékelés során az 1. szempont esetében pontkiosztás, a 2. szempont esetében fordított
arányosítás módszerét alkalmazza.
1. értékelési szempont:
M2) alkalmassági pontban bemutatott szakemberek közül alapszintű újraélesztés és defibrillátor
kezelésére vonatkozó BLS/AED tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek száma [min 0 fő, max 3 fő]
súlyszám: 10
A vállalást egész számjegy pontossággal, főben meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
Pontkiosztás az alábbiak szerint történik:
Amennyiben az előírt újraélesztés és defibrillátor kezelésére vonatkozó BLS/AED tanúsítvánnyal
rendelkező szakemberek száma:
- 3 fő, azaz ajánlattevő vállalása „3”, úgy ajánlattevő pontszáma: 6,
- 2 fő, azaz ajánlattevő vállalása „2”, úgy ajánlattevő pontszáma: 4,
- 1 fő, azaz ajánlattevő vállalása „1”, úgy ajánlattevő pontszáma: 2,
- 0 fő, azaz ajánlattevő vállalása „0”, úgy ajánlattevő pontszáma: 0.
2. értékelési szempont:
Ajánlati ár, az alábbiak szerint:
2.1. S1 terület őrzés-védelmi feladatai [nettó Ft/hónap] – súlyszám: 50
II.2.4) pontban szereplő 1. feladatrész vállalása „nettó Ft/hónap”-ban meghatározva.
A vállalást egész számjegy pontossággal, forintban meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
2.2. Címellenőri feladatok ellátása [nettó Ft/ingatlan (azaz cím)/hó] – súlyszám: 25
II.2.4) pontban szereplő 2. feladatrész vállalása „nettó Ft/ingatlan (azaz cím)/hó”-ban meghatározva.
A vállalást egész számjegy pontossággal, forintban meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
2.3. Egyéb őrzés-védelmi feladatok eseti megbízások alapján [nettó Ft/fő/óra] – súlyszám: 12
II.2.4) pontban szereplő 3. feladatrész vállalása „nettó Ft/fő/óra”-ban meghatározva.
A vállalást egész számjegy pontossággal, forintban meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
2.4. Személybiztosítási feladatok ellátása eseti megbízások alapján [nettó Ft/fő/óra] – súlyszám: 3
II.2.4) pontban szereplő 4. feladatrész vállalása „nettó Ft/fő/óra”-ban meghatározva.
A vállalást egész számjegy pontossággal, forintban meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
Részletes leírást KD tartalmazza.
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 )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
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IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.4) ponthoz:
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK igazolási módok felsorolása:
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdés
szerint. Ajánlattevő ebben csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó:
SZ1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság
igazolására a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy- és vagyonvédelmi
tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedély másolatát.
Gazdasági és pénzügyi:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzési eljárás tárgya (őrzés-vagyonvédelmi feladatok
ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (5)-(7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8)
és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek. is irányadó.
Műszaki, illetve szakmai:
M1)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetésével, melyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatban vagy igazolásban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.
M2)
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 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.
Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő
nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz alapján, valamint végzettség, illetve
képzettség meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik.
Az alkalmassági követelmények esetében alkalmazandó a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, a 69. §
(11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a is irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
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 szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok 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
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Országos Vérellátó Szolgálat (24812/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15329365243
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sáfrány Attila
Telefon: +36 13724212
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
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: Önállóan gazdálkodó 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: Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000963512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

520

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
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.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 65383840 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi Regionális Vérellátó Központ
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Regionális Vérellátó Központ 7624 Pécs, Pacsirta u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi, információs és portaszolgálati feladatok ellátása az Országos Vérellátó
Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központjában, a következő becsült óraszám szerint: 8760 óra. Ajánlatkérő
fenntartja az opciós jogát, hogy az aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének
mértékét a megadott teljes szerződéses óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a
szerződéskötést követő 12 hónap alatt.
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
– őrzési
– védelmi,
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása
– az őrzés védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső behatolások megakadályozása, az
épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Szegedi Regionális Vérellátó Központ
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Regionális Vérellátó Központ 6722 Szeged, Honvéd tér
4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi feladatok ellátása az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális
Vérellátó Központjában a következő becsült óraszám szerint: 8 760 óra. Ajánlatkérő fenntartja az opciós jogát,
hogy az aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének mértékét a megadott teljes
szerződéses óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a szerződéskötést követő 12
hónap alatt.
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
– őrzési
– védelmi
– portaszolgálati
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása az őrzés védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső
behatolások megakadályozása, az épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szolnoki Területi Vérellátó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnoki Területi Vérellátó 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi feladatok ellátása az Országos Vérellátó Szolgálat Szolnoki Területi
Vérellátójában, a következő becsült óraszám szerint: 8760 óra. Ajánlatkérő fenntartja az opciós jogát, hogy az
aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének mértékét a megadott teljes szerződéses
óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a szerződéskötést követő 12 hónap alatt..
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
– őrzési
– védelmi
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása
– az őrzés-védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső behatolások megakadályozása, az
épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Békéscsabai Területi Vérellátó
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsabai Területi Vérellátó 5600 Békéscsaba, Gyulai utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős őrzés-védelmi, vagyonvédelmi feladatok ellátása az Országos Vérellátó Szolgálat Békéscsabai Területi
Vérellátójában, a következő becsült óraszám szerint: 6728 óra. Ajánlatkérő fenntartja az opciós jogát, hogy az
aktuális igényeknek megfelelően növelje a Szolgáltatás igénybevételének mértékét a megadott teljes szerződéses
óraszámhoz képest +30% mértékben a szerződés hatálya alatt, azaz a szerződéskötést követő 12 hónap alatt.
A szolgáltatási feladat általános meghatározása:
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– őrzési
– védelmi
– vagyonvédelmi feladatainak ellátása
– az őrzés-védelmi tevékenység során az őrzött objektumba történő külső behatolások megakadályozása, az
épületben található vagyontárgyak őrzése.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra 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.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
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) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.kozbeszerzes.hu (URL)
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IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Minden rész tekintetében:
1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati egységár (Ft/óra) Súlyszám: 95
2. értékelési részszempont: Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 60 %-ban közintézményben szerzett
vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) Súlyszám: 5
Ajánlatkérő jelen eljárásban közintézmény alatt a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában
szereplő szervezeteket érti.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 128 - 365898
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
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: Pécsi Regionális Vérellátó Központ
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:
2022/11/03 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 16
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: 16
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NEVADASEC Prémium Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27072352213
Postai cím: Nyári Pál U. 15 Nyári Pál utca 15.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2724
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Ország: Magyarország
E-mail: nevada@nevada.hu
Telefon: +36 703959541
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18133200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.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: Őrzés-védelmi
szolgáltatás ellátása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szegedi Regionális Vérellátó Központ
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:
2022/11/03 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12 (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: 14
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NEVADASEC Prémium Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27072352213
Postai cím: Nyári Pál U. 15 Nyári Pál utca 15.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: nevada@nevada.hu
Telefon: +36 703959541
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18133200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.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: Őrzés-védelmi
szolgáltatás ellátása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szolnoki Területi Vérellátó
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:
2022/11/11 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 17
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: 17
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MADISON WORLD Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25919565243
Postai cím: Hamvas Utca 7-9.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: gjsz.madison@gmail.com
Telefon: +36 301902123
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16468800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.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: Békéscsabai Területi Vérellátó
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:
2022/11/11 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12 (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: 14
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MADISON WORLD Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25919565243
Postai cím: Hamvas Utca 7-9.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: gjsz.madison@gmail.com
Telefon: +36 301902123
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12648640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.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.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
"BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt. 1145 Budapest Torontál Utca 34. 10947320-2-42 1., 2., 3,. 4.
részek
BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft. 4031 Debrecen, Erőss L. utca 15.
14104066-2-09 1., 2., 3,. 4. részek
BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. 1142 Budapest Szőnyi Út 25. A. ép. 14118746-2-42 1., 2., 3,. 4. részek
Building & Management Hungary Kft. 1044 Budapest, Váci út 83. 25599978-2-41 1., 2. részek
ESG HOLDING Zrt. 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. 25420546-2-41 1., 2., 3,. 4. részek
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. 1047 Budapest Attila Utca 34. 11066901-2-44 3. rész
Insure '98 Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft. 6725 Szeged, Csöndes utca 24. A. lház. 1. em. 2. ajtó
12527760-2-06 1., 2., 3,. 4. részek
NEVADASEC Prémium Szolgáltató Kft. 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. 27072352-2-13 1., 2., 3,. 4. részek
MADISON WORLD Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9. 25919565-2-43 3., 4.
részek
Mentor West Hungary Zrt. 1034 Budapest Bécsi Út 163. IV.em.15. 25989142-2-41 3. rész
NAGY BULDOG SECURITY Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. Fsz. 1. ajtó 28769682-2-43 1., 2., 3,. 4.
részek
O.M.T. Controll Hungária Zrt. 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 25868153-2-41 1., 2., 3,. 4. részek
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Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. 4026 Debrecen Hatvan utca Utca 39. II/3. 14821527-2-09 1., 2., 3,.
4. részek
Polőr Vagyonvédelmi Kft. 1196 Budapest Ady Endre Út 51. 12955945-2-43 1., 2., 3,. 4. részek
Safety Sector Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1093 Budapest, Boráros tér 7. B. lház. 7. em. 13. ajtó
13247746-2-43 1., 2., 3,. 4. részek
Steel 21 Security Kft. 8200 Veszprém, Budapest utca 8. 11672056-2-19 1. rész
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1119 Budapest Zsombor Utca 15. 12786293-2-43 1., 2.,
3,. 4. részek
Vector Management Kft. 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. 13020682-2-41 1., 2., 3,. 4. részek
Wellcoor Security Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 95. 26574215-2-41 1., 3. részek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
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 szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok 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
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25342/2022)
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: 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: Gáldi Gabriella
Telefon: +36 202869685
E-mail: galdig@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001814192022/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/EKR001814192022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
K22198 LSZK részére munkagépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001814192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44614310-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Logisztikai Szolgáltató Központ részére munkagépek beszerzése
Folytatása VI.3.9.:
22). Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként
megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
23.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát
az ajánlatok értékelését követően végzi el.
24.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésig
be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozat keretében a telephely(ek) listáját, ahol a járművek javítását,
szervizelését el fogja végezni. Fenti nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának
elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől
való elállásnak tekinti. Ajánlatkérő alapfeladatait jellemzően Budapesten (vagy annak 30 km-es
vonzáskörzetében) végzi.
25.) További információk a közbeszerzési dokumentumban, valamint a szerződéstervezetben találhatóak.
26./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a COVID-19 járványról, valamint az oroszukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem
tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű
teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten
befolyásoló körülménynek.
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:
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Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1db új, homlokvillás targonca beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42415110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. 1182 Bp., Ipacsfa u.14.sz. alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új 5 tonna teherbírású dízel üzemű homlokvillás targonca beszerzése, leszállítása, leszállítást követő
oktatással.
Ajánlatkérő új berendezés alatt a következőt érti:
Új gépnek minősül az, amely a gyári összeszerelést követően üzembe helyezve, használva még nem volt.
Üzemeltetésre legfeljebb csak a szükséges beállítások, ellenőrzések időtartamáig került sor.
Nyertes Ajánlattevőnek a gépet a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb 2023.06.30-ig kell
leszállítania Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, de az előteljesítés időpontjáról nyertes Ajánlattevőnek előzetesen
egyeztetnie kell, és arra csak Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség.
A gépet üzembe helyezve kell leszállítania Vevő telephelyére.
A leszállításra kerülő célgépnek meg kell felelni a következő hatályos előírásoknak:
- a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak és harmonizált szabványoknak,
- a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendeletnek (gépdirektíva),
- az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendeletnek,
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvénynek,
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII.26.) MüM rendeletnek.
- MSZ EN 1726 előírásainak.
Nyertes Ajánlattevőnek a gép sikeres műszaki átadás-átvételét követően, 10 munkanapon belül kezelési,
karbantartási oktatást kell tartania. Az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet kell felvenni. A gép Ajánlatkérő
általi átvételének feltétele a minden oktatott fél által aláírt oktatási jegyzőkönyv.
Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási időn belüli javításokat külön díjazás nélkül Ajánlatkérő erre vonatkozó
írásbeli bejelentésétől számított 24 órán belül el kell kezdenie, a saját költségére intézkednie kell
a meghibásodott alkatrészek cseréje iránt, és 14 munkanapon belül (a bejelentéstől számított 14.
munkanapig) be kell fejeznie.
A dokumentációban, közbeszerzési dokumentumokban leírt további információk, részletek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítés igazolás keltétől számított minimum 24 hónap jótállási időn felül
vállalt többlet jótállási idő vállalása (0-12 hónap többlet között, egész hónapban megadva, üzemóra
korlátozás nélkül) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó vételár (EUR) / Súlyszám: 90
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II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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 az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja alapján értékeli. Adható pontszám az
értékelési részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: minőségi szempont (2. értékelési
szempont) esetén egyenes arányosítás, az árszempont (1. értékelési szempont) esetén: fordított
arányosítás. A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati
dokumentációban.
A minőségi szempont vonatkozásában tett megajánlásuk esetén Ajánlattevők a felolvasólapon csak
egész számot tüntethetnek fel. Amennyiben ajánlattevő megajánlását nem egész számban adja meg,
az az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő 12 hónapban rögzíti a megajánlás
legkedvezőbb szintjét, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, egyúttal Ajánlatkérő a pontszámok
kiosztásánál is a maximális értékkel (12 hónap jótállás) számol, ezen maximális értéket veszi alapul az
arányosítás során. A megajánlható legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, amely megajánlásra Ajánlattevő a
minimális „0” (nulla) pontot kapja.
Külföldi adóilletékességű nyertes Ajánlattevő esetén a környezetvédelmi termékdíjat tájékoztató adatként
az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt külön és összegszerűen is szükséges megadni, figyelemmel arra,
hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére külföldi adóilletékességű nyertes Ajánlattevő esetén
Ajánlatkérő köteles.
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama alatt az alábbiakat érti:
A megkötendő Szerződés alapján nyertes Ajánlattevő köteles a célgép szállítását saját költségén teljesíteni
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számítva 2023.06.30-ig. Ezen időpontig a célgép leszállításának,
valamint az oktatásnak is meg kell történnie
Ajánlattevőnek a gép sikeres műszaki átadás-átvételét követően, 10 munkanapon belül kezelési,
karbantartási oktatást kell tartania.
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II.2.1) Elnevezés:
1 db új, csúszókorm.kompakt rakodó beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44614310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. 1182 Bp., Ipacsfa u.14.sz. alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új csúszókormányzású kompakt rakodó beszerzése, leszállítása, leszállítást követő oktatással.
Ajánlatkérő új berendezés alatt a következőt érti:
Új gépnek minősül az, amely a gyári összeszerelést követően üzembe helyezve, használva még nem volt.
Üzemeltetésre legfeljebb csak a szükséges beállítások, ellenőrzések időtartamáig került sor.
Nyertes Ajánlattevőnek a gépet a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb 2023.06.30-ig kell
leszállítania Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A gépet üzembe helyezve kell leszállítania Vevő telephelyére.
A leszállításra kerülő célgépnek meg kell felelni a következő hatályos előírásoknak:
- a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak és harmonizált szabványoknak,
- a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII.30.) NFGM
rendeletnek (gépdirektíva),
- az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendeletnek,
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvénynek,
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII.26.) MüM rendeletnek.
- MSZ EN 1726 előírásainak.
Nyertes Ajánlattevőnek a gép sikeres műszaki átadás-átvételét követően, 10 munkanapon belül kezelési,
karbantartási oktatást kell tartania.
Az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet kell felvenni. A gép Ajánlatkérő általi átvételének feltétele a minden
oktatott fél által aláírt oktatási jegyzőkönyv.
Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási időn belüli javításokat külön díjazás nélkül Ajánlatkérő erre vonatkozó
írásbeli bejelentésétől számított 24 órán belül el kell kezdeni, a saját költségére intézkednie kell a
meghibásodott alkatrészek cseréje iránt, és 14 munkanapon belül (a bejelentéstől számított 14.
munkanapig) be kell fejeznie, Ajánlatkérő erre tekintettel teszi meg bejelentését.
A dokumentációban, közbeszerzési dokumentumokban leírt további információk, részletek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítés igazolás keltétől számított minimum 24 hónap jótállási időn felül
vállalt többlet jótállási idő vállalása (0-12 hónap többlet között, egész hónapban megadva, üzemóra
korlátozás nélkül) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó vételár (EUR) / 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
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Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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 az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja alapján értékeli. Adható pontszám az
értékelési részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: minőségi szempont (2. értékelési
szempont) esetén egyenes arányosítás, az árszempont (1. értékelési szempont) esetén: fordított
arányosítás. A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati
dokumentációban.
A minőségi szempont vonatkozásában tett megajánlásuk esetén Ajánlattevők a felolvasólapon csak
egész számot tüntethetnek fel. Amennyiben ajánlattevő megajánlását nem egész számban adja meg,
az az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő 12 hónapban rögzíti a megajánlás
legkedvezőbb szintjét, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, egyúttal Ajánlatkérő a pontszámok
kiosztásánál is a maximális értékkel (12 hónap jótállás) számol, ezen maximális értéket veszi alapul az
arányosítás során. A megajánlható legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, amely megajánlásra Ajánlattevő a
minimális „0” (nulla) pontot kapja.
Külföldi adóilletékességű nyertes Ajánlattevő esetén a környezetvédelmi termékdíjat tájékoztató adatként
az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt külön és összegszerűen is szükséges megadni, figyelemmel arra,
hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére külföldi adóilletékességű nyertes Ajánlattevő esetén
Ajánlatkérő köteles.
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama alatt az alábbiakat érti:
A megkötendő Szerződés alapján nyertes Ajánlattevő köteles a célgép szállítását saját költségén teljesíteni
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számítva 2023.06.30-ig. Ezen időpontig a célgép leszállításának,
valamint az oktatásnak is meg kell történnie
Ajánlattevőnek a gép sikeres műszaki átadás-átvételét követően, 10 munkanapon belül kezelési,
karbantartási oktatást kell tartania.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja
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pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik
a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott
esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés
h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot vagy az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. § (4)
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: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében
előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági
követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell
benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit
alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit
Ajánlatkérő nem alkalmazza.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő köteles igazolni, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján
saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania.
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az
eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a
vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján
működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (1.rész: targonca szállítása és/vagy értékesítése,
2.rész csúszókormányzású kompakt rakodó szállítása és/vagy értékesítése ) – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő
tájékoztatása kérése).
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint
kettő évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 1.rész
esetében: (targonca szállítása és/vagy értékesítése) származó – árbevétele nem éri el a 38.500 EUR-t,
2.rész esetében: (csúszókormányzású kompakt rakodó szállítása és/vagy értékesítése) származó –
árbevétele nem éri el a 56.000 EUR-t.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik mely
vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltakra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza
a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat
az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a
114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint
a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
M.1/ Ajánlattevő az ajánlatába csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára
és (1a) bekezdés a) pontjára, valamint a 23. §-ra figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év
(3x365 nap) legjelentősebb szállításaira vonatkozó teljesítésének ismertetését a szerződést kötő másik fél
által adott referencia igazolást, vagy az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet által aláírt referencia
nyilatkozatot. A referencia igazolásban/ nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával);
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím);
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- a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen);
- a teljesített mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell
derülnie.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek –
részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az M.1/ alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági
követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében az ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az
előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napját (VI.4. pont) megelőző három (3x365 nap) évben -a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett 1.rész esetében: a közbeszerzés tárgyának
megfelelő legalább 1 db min.3 tonna teherbírású dízel üzemű homlokvillás targonca szállítására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
2.rész esetében: a közbeszerzés tárgyának megfelelő legalább 1 db csúszókormányzású kompakt rakodó
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg,
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseire.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a
Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
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Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a késedelem olyan okból következik be,
amelyért az Eladó felelős, Eladó a késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként napi 1 %
kötbért köteles fizetni, amelynek alapja a késedelmes szállítással érintett gép teljes nettó vételára. A
késedelmi kötbér maximális összege a késedelmes szállítással érintett gép teljes nettó vételárának 10%-a.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.
Késedelmi kötbér a jótállási időszak alatt soron kívüli - jótállási körbe tartozó hiba- elhárítása
megkezdésének késedelme esetén:
Amennyiben a teljes jótállási időszak alatt Eladó - olyan okból, amelyért felelős - a hiba elhárítását
határidőben nem kezdi meg,
- a szerződés 9.2. pontban, a hibajavítás megkezdésére meghatározott határidő túllépésének idejétől a
hiba kijavításának megkezdéséig minden megkezdett munkanaponként, 15.000,-HUF késedelmi kötbér
megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke 150.000,-HUF.
Késedelmi kötbér a jótállási és szervizelési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén:
Amennyiben a teljes jótállási időszak alatt Eladó - olyan okból, amelyért felelős - a jótállási és/vagy
szervizelési kötelezettségét (ideértve a szervizkészlet és az alkatrész ellátottság hiányából eredő
késedelmet is) határidőben nem teljesíti
• a szerződés 9.3. pontban, a hibajavításra meghatározott határidő túllépésének napjától a hiba
kijavításáig,
• a szervizelési kötelezettség esetén az 5.8. pont szerinti szervizelési határidő túllépésének napjától a
szervizelés befejezéséig
minden megkezdett munkanapra, munkanaponként 15.000 - HUF késedelmi kötbér megfizetésére
köteles.
A jótállási kötelezettség késedelmes teljesítésére kikötött késedelmi kötbér maximális mértéke 150 000 HUF.
A szervizelési kötelezettség késedelmes teljesítésére kikötött késedelmi kötbér maximális mértéke 150 000
- HUF.
Ezen rendelkezések irányadók abban az esetben is, ha a javítást vagy a kötelező szervizelést Eladó nem a
Vevő telephelyén végzi el.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés Eladó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén,
vagy, ha Eladó a teljesítést egyéb – felelősségi körébe tartozó – okból megtagadja, vagy Vevő az Eladó
felelősségi körébe tartozó okból a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a 10.4. pontban
szabályozott szankciós elállási jog gyakorlására kényszerül, úgy Eladó a teljes szerződéses érték nettó
összege 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Vevő érvényesítheti
Eladóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).
Jelen pontban szereplő meghiúsulás és a felmondási jog gyakorlása nem érinti a meghiúsulás
időpontjában már leszállításra került, üzembe helyezett és Vevő által igazoltan átvett gépet, amelyek
ellenértéke csökkenti a fizetendő meghiúsulási kötbér alapjának mértékét.
A már megfizetett késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beszámít
Fentiek a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerültek részletezésre.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész tekintetében az ellenérték megfizetése a szerződésben meghatározott termék igazolt
átadását követően, a Vevő képviselője által aláírt teljesítés igazolását követően benyújtott számla
ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és
(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme EUR. Megrendelő előleget nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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: 2022/12/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-nak rendelkezései szerint
és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-nak
megfelelően történik
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag
a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatal jóváhagyja. (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9)).
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
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelés módszere: minőségi szempont (2. értékelési szempont) esetén egyenes arányosítás, az
árszempont (1. értékelési szempont) esetén: 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.) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2.) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció
pontban megadott elektronikus elérési úton.
3.) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4.) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5.) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6.) A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek és 114. § (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. A
kiegészítő tájékoztatás kérdéseket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni.
7.) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8.) Ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők
aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben
meghatalmazást, Ajánlattevőnek részenként külön-külön nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (EKRben létrehozott elektronikus űrlap) abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében
igénybe kíván venni más szervezetet, a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában
(EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap). A Kbt. 114./A § bekezdésére figyelemmel kell a benyújtani a
nyilatkozatokat és az igazolásokat a kizáró okok és az alkalmassági követelmények vonatkozásában. A
nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók.
9.) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm.
rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
10.) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg a jelen felhívás III. 1.2) és III.1.3) pontjaiban.
11.) Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: A
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,
EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha
e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben
történik.
12.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat
csatolni kell.
14.) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
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16 ) Ajánlattevőnek ajánlatában megadnia szükséges a megajánlott gép gyártmányát és típusát. Ajánlattevő
ajánlata érvénytelen, amennyiben a megajánlott gép gyártmánya és típusa az ajánlat részeként nem kerül
megadásra.
Ajánlattevők ajánlatukhoz szakmai ajánlat részeként cégszerűen aláírt műszaki szakmai ajánlati lapot (1/b.
melléklet) kötelesek csatolni (szerkeszthető – .xlsx – és .pdf formátumban egyaránt, eltérés, ellentmondás esetén
a .pdf formátum irányadó) a rendelkezésre bocsátott minta szerinti tartalommal, mely a Kbt. 3. § 37. pontja alapján
szakmai ajánlat.
17.) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR
használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás nem
képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos kérdéseiket,
bejelentéseiket, az EKR-t – beolvadás következtében 2021. október 6. napjától - üzemeltető Új Világ Nonprofit
Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik be:
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) (változatlan)
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ (változatlan)
18.) Ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek csatolni pdf. és excel formátumban a rendelkezésre bocsátott minta
szerinti ajánlati lapot 1/a.melléklet (ártáblázat) hiánytalanul kitöltve. A pdf formátumba benyújtott ajánlati lapot
cégszerűen aláírva kötelesek ajánlattevők benyújtani. Ellentmondás esetén a pdf formátumba benyújtott az
irányadó. Az ártáblázatban (1/a. melléklet) feltüntetett árnak egyeznie kell a Felolvasólapra írt árral.
19.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását.
20.) A felhívás IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1
hónap alatt 30 naptári napot ért.
21.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Magyarország hatályos jogszabályai,
különösen a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Karakterkorlát miatt folyt.II.1.4.pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (25230/2022)
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: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735722243
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001730962022/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/EKR001730962022/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:
Bp. IX.ker. Toronyház u. 11. épületrész átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001730962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

548

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezéssel érintett épület Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. (hrsz: 38236/127) szám alatt található,
a Toronyház és a Napfény utca közötti, úszó telkes jellemzően emeletes lakótelepi lakóházak között.
A Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. alatti ingatlanon, észak-déli tengelyű, H alaprajzú épülete fekszik.
A kivitelezéssel érintett terület a meglévő H alaprajzú épület, dél-nyugati épületszárnyában és a H alakot
összekötő nyaktagban fekszik. Az épület földszintes, lapostetős épület.
Az átalakítást során az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra:
1. Vezetői Iroda
2. Gondozói Iroda
3. Pihenő szoba
4. Személyzeti szociális blokk 5 fő gondozási központ és tálalókonyha személyzetének számára
(berendezési tárgyak: öltözőszekrény, öltözőpad és fogas, wc, zuhany, mosdó)
5. Tálalókonyha 60 fő ellátásával, és Hulladék mosléktároló
6. Takarítószer tároló és mosó/szárító helyiség (berendezési tárgyak: mosógép, falikút, takarítókocsi,
szárító)
7. Ffi mosdó és wc
8. Ffi akadálymentes wc, zuhany, mosdó
9. Női mosdó és wc
10. Női akadálymentes wc, zuhany, mosdó
11. Klubhelyiség 55 fő kiszolgálásával (előadások, rendezvények befogadására)
12. Étkezőtér
13. Raktár
14. Wc
15. Szélfogó
16. Folyosó
17. Előtér
A felújítással érintett beltér alapterülete összesen: 194 m2
Összesen: 53 db nyílászáró cseréje
Kerámia padlóburkolat készítése beltérben: 168 m2
Laminált padló fektetése beltérben: 26 m2
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
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(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a
részajánlattétel lehetőségét. Részajánlattétel biztosítása csak a beruházás olyan mesterséges, műszakilag
és gazdaságilag nem ésszerű és nem indokolható megosztásával lenne lehetséges, ami a kivitelezés, a
munka elvégzésének zavartalan lefolyását, a munkaterület használatát negatívan befolyásolná, illetve
kihatással lenne az elvégzendő feladatok minőségére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bp. IX.ker. Toronyház u. 11. épületrész átalakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület Toronyház u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezéssel érintett épület Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. (hrsz: 38236/127) szám alatt található,
a Toronyház és a Napfény utca közötti, úszó telkes jellemzően emeletes lakótelepi lakóházak között.
A Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. alatti ingatlanon, észak-déli tengelyű, H alaprajzú épülete fekszik.
A kivitelezéssel érintett terület a meglévő H alaprajzú épület, dél-nyugati épületszárnyában és a H alakot
összekötő nyaktagban fekszik. Az épület földszintes, lapostetős épület.
Az átalakítást során az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra:
1. Vezetői Iroda
2. Gondozói Iroda
3. Pihenő szoba
4. Személyzeti szociális blokk 5 fő gondozási központ és tálalókonyha személyzetének számára
(berendezési tárgyak: öltözőszekrény, öltözőpad és fogas, wc, zuhany, mosdó)
5. Tálalókonyha 60 fő ellátásával, és Hulladék mosléktároló
6. Takarítószer tároló és mosó/szárító helyiség (berendezési tárgyak: mosógép, falikút, takarítókocsi,
szárító)
7. Ffi mosdó és wc
8. Ffi akadálymentes wc, zuhany, mosdó
9. Női mosdó és wc
10. Női akadálymentes wc, zuhany, mosdó
11. Klubhelyiség 55 fő kiszolgálásával (előadások, rendezvények befogadására)
12. Étkezőtér
13. Raktár
14. Wc
15. Szélfogó
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16. Folyosó
17. Előtér
A felújítással érintett beltér alapterülete összesen: 194 m2
Összesen: 53 db nyílászáró cseréje
Kerámia padlóburkolat készítése beltérben: 168 m2
Laminált padló fektetése beltérben: 26 m2
További részletes leírás a Műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt hulladék
szelektív gyűjtésének biztosítása (igen/nem) 5
2 A kivitelezés során keletkező és fel nem használható építési hulladékok mennyisége legalább 50 %-ának
újra hasznosító telep részére történő igazolt átadásának vállalása (igen/nem). 5
3 Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményeket meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap). 10
4 Az M.2.2) pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményeket meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap). 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár 2,5% tartalékkerettel (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

551

A.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont.
ÁR 1. értékelési szempont
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára
az alacsonyabb érték a kedvezőbb. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi
képlettel: P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin
MINŐSÉGI SZEMPONT 1. és 2.
Pontkiosztás:
Az „IGEN” válasz megjelölésekor ajánlattevő megkapja a megajánlásért a maximális 10 pontot, a „NEM”
válasz esetében a minimum, azaz 0 pontszámot kap ajánlattevő.
Csak igen vagy nem válasz adható. Más választ ajánlatkérő nem fogad el.
MINŐSÉGI SZEMPONT 3. és 4.
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazza:
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax – Pmin) + Pmin
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték,
amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
B.) Ajánlattevő a Minőségi szempont 3. és 4. vonatkozásában tett megajánlásának alátámasztásául köteles
benyújtani ajánlata részeként:
• EKR űrlap formájában tett nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberről.
Ajánlatkérő kiemeli, hogy az ajánlatban értékelés alá vonni kívánt szakemberre vonatkozó űrlapon
szereplő adatok megadásának hiánya (vagyis, ha az adott alkalmassági követelményre bemutatandó
szakember nem kerül megnevezésre) nem hiánypótolható hiány, az az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, így kérjük ezen adatok egyértelmű feltüntetését az ajánlatban!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésére ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Az ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1)
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bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontban meghatározottaknak
megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja
hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Ptv.) 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 Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.
Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.
A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozatát ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles
benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő
előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a
Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem
alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi
gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
P.1. A 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik amely tekintetében az árbevételi 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.
Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az
ajánlatban benyújtandó nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt
vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
A fenti igazolási móddal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (3), (5), (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
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
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vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk.
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg P.1. feltételek vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében
a közbeszerzés tárgyából (épület felújítására és/vagy átalakítására és /vagy bővítésére és/vagy
korszerűsítésére és/vagy helyreállítására vonatkozó kivitelezési munkák) származó nettó árbevétele nem
érte el a 80 000 000 HUF-ot.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
65. § (7) és (8)
bekezdéseiben foglaltakra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja,
hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit
alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. §
(2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az
ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő
tárgyú (épület felújítására és/vagy átalakítására és /vagy bővítésére és/vagy korszerűsítésére és/vagy
helyreállítására vonatkozó kivitelezési munkák) referenciáinak ismertetését.
A Korm.rendelet 21. § (2a) bekezdése a) pontja alapján: amennyiben Ajánlatkérő az öt év teljesítéseinek
igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Korm.r. 23. §: A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban a Korm.R. 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni, vagyis
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább
a referenciát adó nevét, székhelyét, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, az építési beruházás tárgyát,
valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatban a 321/2015.
(X.30.) korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azon szakembert, akit be kíván
vonni a teljesítésbe.
- Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a
minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte
igazolja.
Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban
ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi.
• Amennyiben a szakember rendelkezik az előírtak szerinti jogosultsággal, úgy be kell nyújtani:
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- szakemberre vonatkozó alábbi adatokat tartalmazó dokumentum: név, jogosultság megnevezése,
jogosultság elérési útvonala, nyilvántartási szám, a jogosultság megszerzésének első időpontja (legalább
év, hónap pontossággal), többlet szakmai tapasztalat bemutatása adott esetben,
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
• Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, kizárólag a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal, úgy be kell nyújtani:
- a szakember végzettségét igazoló okirat(ok) másolatát,
- a szakember szakmai önéletrajzát szakmai tapasztalat ismertetésével, többletszakmai tapasztalat
bemutatása adott esetben,
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az önéletrajz(ok)ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való
megfelelőség.
A tapasztalat bemutatását a konkrét projektek tárgyának, releváns műszaki tartalmi adatainak,
megadásával kell bemutatni, egész hónapban megjelölve a tapasztalatot.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak
alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az igazolási módokkal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24.§ (2) bekezdéseiben foglaltakra.
M1. - M2. vonatkozásában:
A megfelelést ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ellenőrzi.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. 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.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő a műszaki alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg M1. - M2. feltételek vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt és szerződésszerűen teljesített), de legfeljebb 96 hónapon
belül megkezdett olyan épület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére és/vagy
korszerűsítésére és/vagy helyreállítására vonatkozó kivitelezési referencia munkával, amelynek
alapterülete legalább összesen 145 m2 .
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt
szakemberrel:
M.2.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma 1. rész 2. pontja szerinti "MV-É"
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez
előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
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M.2.2. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma 2. rész 3. pontja szerinti "MV-ÉG"
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez
előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség mellett az azokkal egyenértékű
képzettségeket is elfogadja.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, ha megfelel az előírt követelményeknek, de szakterületenként
elegendő 1 fő szakembert bemutatni.
Ajánlatkérő az eljárásban az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági követelményeit a minősített
ajánlattevők
hatósági hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli fix átalányáras nettó vállalkozói díj 5%ának megfelelő mértékű.
Jóteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás kezdetekor (jótállási
kötelezettség kezdetének időpontja) Megrendelőnek az utó-felülvizsgálat lezárultáig + 30 napos
időtartamra, a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélküli fix átalányáras nettó vállalkozói díjra
vetített 5 %-os mértékű összeget nyújtani.
Késedelmi, meghiúsulási és hibásteljesítési kötbér:
Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget, köteles
a szerződés szerinti, a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli fix átalányáras nettó vállalkozói díj
0,5%-a/késedelmes naptári nap összeget késedelmi kötbérként megfizetni. A késedelmi kötbér maximális
mértéke 30 napi késedelmi kötbér. Amennyiben a késedelemmel érintett napok száma eléri a 30 napot,
úgy Megrendelő – választása szerint – meghiúsulási kötbért követelhet (a késedelmi kötbér helyett) a
szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A kötbérterhes határidő megnyílik különösen, ha
Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen.
A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, a tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélküli fix átalányáras nettó vállalkozói díj. Mértéke: 15,0%
Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan, hiányosan teljesít (ideértve
azt az esetet is, ha Vállalkozó ajánlatában vállalta a kivitelezés során keletkező hulladékok szelektív
gyűjtését, azonban Megrendelő ellenőrzése során dokumentáltan megállapítja, hogy ezen kötelezettségét
Vállalkozó nem teljesíti).
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett költségvetési sor nettó értékének 15%-a, a
munkaterületen Vállalkozó ill. alvállalkozója által termelt hulladék szelektív gyűjtése biztosításának
vállalása és nem teljesítése esetén alkalmanként a nettó szerződéses ellenérték 0,1 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő rendelkezik a vállalkozási munkák kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel és eleget tud
tenni fizetési
kötelezettségének. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme forint.
Megrendelő előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a tartalékkeret és az általános forgalmi
adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben.
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A szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra vonatkozó fix átalányáras nettó vállalkozói díj+ áfa
első, második részszámlái a műszaki ellenőr által igazolt 30%; 70 % műszaki készültséget elérő teljesítés
esetén nyújthatók be, a szerződés 4.4. pont szerint.
A megfelelő százalékos (30%; 70 % ) műszaki készültségi fokon Megrendelő azt érti, hogy a fix átalányáras
nettó vállalkozói díj+áfa alapját képező árazott költségvetés(ek) szerint teljesített tételek értéke igazoltan
eléri vagy meghaladja a fix átalányáras nettó vállalkozói díj+áfa adott százalékát (30%; 70 % ).
A szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra vonatkozó fix átalányáras nettó vállalkozói díj
+áfa utolsó (harmadik) részösszegéről és a tartalékkeret terhére megrendelt és elszámolt pótmunkákról
a 100%-os készültségi fok szerinti végszámla a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően a 4.4. pont szerint nyújtható be.
A számlákat Megrendelő a Kbt. 135. § (1) - (3), (6) bekezdései, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdésének megfelelően Vállalkozó
bankszámlájára átutalással forintban egyenlíti ki annak kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla
kézhezvételének napja nem képezheti a Szerződő Felek között megállapodás tárgyát.
Amennyiben Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)
– (2) bekezdésétől eltérően, 322 /2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A § (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) alapján köteles Megrendelő az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására
jogosult a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen
nyújtja be a számlát Megrendelőnek, akkor a késett napok számával egyező időtartamra Megrendelő
mentesül a késedelmi kamat fizetése alól az esetleges késedelmes fizetés esetén.
Irányadó: Kbt. 27/A. §.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:30 (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: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: eKr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § is megfelelően alkalmazandó
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:
Részletes leírás a felhívás II.2.13. pontjában, továbbá a közbeszerzési dokumentumban.
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 helyszíni bejárást tart. Időpont: 2022. november 30. 09:00 órai
kezdettel. Találkozó: 1098 Budapest (IX. kerület) Toronyház u. 11.
2) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat
nemleges tartalommal is benyújtandó.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4) Ajánlattevő(k)nek a nyilatkozatokat űrlap, adott esetben .pdf , illetve excel formátumban kell benyújtani
(részletes leírás a Közbeszerzési Dokumentumban).
5) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat nem alkalmazza.
6) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
7) Irányadó Jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell
eljárni.
8) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71.§-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít.
9) Az ajánlat részeként kötelezően benyújtandó az árazott költségvetés (egyedileg csatolandó pdf. és excel
formátumban is). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott költségvetés tartalma pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető (figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésére), azonban annak teljes hiánya az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után! A költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az
egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha
ezt Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja.
10) Ajánlatérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági,
ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
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11) Ajánlattevő a változásbejegyzési eljárásról köteles nyilatkozni. Amennyiben nincs változásbejegyzés
folyamatban, Ajánlattevő erről is nyilatkozzon.
12) Ajánlattevő tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdés szerinti - aláírási címpéldánya(i), vagy aláírási mintá(i) (egyedileg csatolandó pdf. formátumban)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevőnek, adott esetben alvállalkozónak) az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen nyilatkozatot
tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját
egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló
dokumentumot). Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű
másolatát, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány). A közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésnek megfelelően készített
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta az egyaránt bizonyítja az aláírás valódiságát,
ajánlatkérő a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek fogadja el az ügyvéd által készített
aláírás mintát. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást adó aláíró
személy(ek) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját is csatolni kell. Meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is (adott esetben)
(egyedileg csatolandó pdf. formátumban). Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban
az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.
13) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).
14) Jelen eljárás nem az Európai Unióból származó forrásból támogatott.
15) Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli.
16) Ajánlatkérő az eljárásban az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági (P.1.) valamint műszaki és szakmai (M.1.;
M.2.) alkalmassági követelményeit a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
17) Felelősségbiztosítás: a Vállalkozó köteles a 322/2015 (X.30.) kormányrendelet 26. § alapján köteles legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára általános felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősség biztosítását
kiterjeszteni a szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 24 hónapon belül
bekövetkezett biztosítási eseménynek minősülő károkra, 1 millió forint/káresemény, a biztosítás tartamára
együttesen 3 millió forint erejéig.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság (25246/2022)
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: Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10949810243
Postai cím: Csete Balázs Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Máger Judit
Telefon: +36 704397764
E-mail: mager.judit@gmail.com
Fax: +36 704397764
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepelivaroskep.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepelivaroskep.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/EKR001796142022/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/EKR001796142022/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: önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Önkormányzati feladatokat ellátó cég
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
A Csepeli Hírmondó nyomdai előállítása 2023. évben
Hivatkozási szám: EKR001796142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Hírmondó nyomdai előállítása 2023. évben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés jellege, műszaki egysége nem teszi lehetővé a
részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A Csepeli Hírmondó nyomdai előállítása 2023.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XXI. kerület Csepel közigazgatási területén,
Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett helyszínen.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Hírmondó nyomdai előállítása 2023. évben.
Mennyisége: Ajánlattevő feladata és kötelessége a megküldött anyag technikai ellenőrzése (az anyag
megfelel-e az anyagleadási követelményeknek), majd a Csepeli Hírmondó nyomdai előállítása (nyomtatás)
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kéthetenkénti rendszerességgel (2023. évben összesen tervezetten legfeljebb 23 alkalom + 2 lapszám
opció) megjelenés, alkalmanként 30.000 példányban.
2023. évben az első megjelenés tervezett időpontja: 2023. január 11.
Ajánlattevőnek az alábbi típus kiadványokra kell ajánlati árat adnia:
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 16 oldal
terjedelmű kiadvány 30.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri
megjelenés tervezett figyelembevételével)
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 24 oldal
terjedelmű kiadvány 30.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri
megjelenés tervezett figyelembevételével)
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 32 oldal
terjedelmű kiadvány 30.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri
megjelenés tervezett figyelembevételével).
A teljesítés, továbbá a számlázás az Ajánlatkérő által az adott megjelenés terjedelmére közölt oldalszám és
példányszám függvényében történik.
A szállítást az Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő által megjelölt terjesztő telephelyére, legkésőbb a
megjelenés napján szerdán és/vagy csütörtökön legkésőbb 10 óráig kötegelve kell teljesíteni, átadásátvételi elismervény ellenében Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartója részre. Egyedi esetekben, Megrendelő
és Vállalkozó egymással előre egyeztetve a szerdai és/vagy csütörtöki naptól, valamint a meghatározott 10
órától eltérhet.
A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. alkalmassági köv. kapcsán a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember
alk.köv.-en felüli, nyomdaipari többlet szakmai tapasztalata (hónap, Kbt.77.§(1) alapján legkedvezőtlenebb
0, legkedvezőbb 36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/lappéldány) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult a tervezett 23 lapszámon felül további 2 lapszámot opcionálisan
megrendelni. Az opcionálisan megrendelt mennyiség teljesítésére az alapmennyiség teljesítésének
szabályai irányadók.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) pont: Ajánlatkérő a szerződést határozott időtartamra (tervezetten 2023. január 1. napjától) 2023.
december 31. napjáig köti meg.
Minőségi szempont megnevezése: Az M/2. alkalmassági követelmény kapcsán a teljesítésbe bevonásra
kerülő szakember alkalmassági követelményen felüli, nyomdaipari többlet szakmai tapasztalata (hónap, a
Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap)
Ár szempont alszempontjai:
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 16 oldal
terjedelmű kiadvány 30.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri
megjelenés tervezett figyelembevételével) / súlyszám: 10
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 24 oldal
terjedelmű kiadvány 30.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri
megjelenés tervezett figyelembevételével) / súlyszám: 70
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 32 oldal
terjedelmű kiadvány 30.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri
megjelenés tervezett figyelembevételével) / súlyszám: 10
A Minőségi értékelési szempontra adott vállalás alátámasztása:
Az ajánlatban benyújtandó az M/2) alkalmassági követelményekre bemutatott szakember szakmai
önéletrajza, amely 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) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja
alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró
ok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Ajánlattevő
köteles az ajánlatában benyújtani a kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek
való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114/A. §, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell
igazolnia. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
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más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró
okoknak, mint az Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában
részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevő az
ajánlatában nyilatkozik arról. hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét,
hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az alkalmasság
követelményeknek való megfelelésről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az
előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatában benyújtani a kizáró
okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat.
M/1: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114/A. § alapján – ajánlatában csatolnia kell a
cégszerűen aláírt nyilatkozatát vagy igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján arról, hogy
megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására az ajánlatban szükséges benyújtani az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre
vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, és legkorábban az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés és 23. § szerint igazolva, az igazolásban
megjelölve
− a teljesítés mennyiségi adatai (M/1 alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően),
− a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),
− a referencia tárgyát (a szolgáltatás tartalmának rövid ismertetését, mennyiségét, oly módon, hogy abból
az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét, székhelyét, kapcsolattartó és
elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor
a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és
mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű
teljesítésre az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.
M/2: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatában benyújtani a kizáró
okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat.
Ajánlattevőnek az ajánlatában – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114/A. § alapján – csatolnia kell a
cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
arról, hogy megfelel az M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
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Az M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására
- Ajánlattevő nevezze meg és mutassa be azt a szakembert, illetőleg az oklevelek másolatának
benyújtásával ismertesse a végzettségét, szakmai tapasztalatát, akit az Ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe. Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani.
- A bemutatott szakembernek csatolnia kell a nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő
nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során, és amelyben egyúttal a
szakmai tapasztalatáról is nyilatkozik.
A szakmai tapasztalat bemutatásakor Ajánlatkérő kizárólag egész hónapokat vesz figyelembe. Az
egymással időben párhuzamosan futó projektek esetén a szakmai tapasztalat időtartama csak egyszer
vehető figyelembe, így egy évben legfeljebb 12 hónap lehet beszámítani.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései
szerint köteles igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:
legalább 1 db, és legalább 22.000 példányban, legalább havonta egyszer (1 éven belül 12 alkalommal)
megjelenő sajtótermék nyomdai előkészítésére és nyomdai előállítására irányuló referenciával.
Egy referenciának csak és kizárólag az ugyanazon szerződés keretében teljesített szolgáltatások
tekinthetőek, a több, önálló szerződés keretében teljesített szolgáltatások tehát nem vonhatók össze egy
referenciává.
A referencianyilatkozatból, illetve –igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges
feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:
legalább 1 fő, a teljesítésért felelős, felsőfokú végzettségű, legalább 24 hónap nyomdaipari szakmai
tapasztalattal 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:
Késedelmi kötbér: 50.000,- Ft/késedelmes nap, max. a késedelemmel érintett kiadási alkalom nettó
vállalkozási díj 30%-a.
Hibás teljesítés: nyertes ajánlattevő szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig
– amennyiben az teljesítési határidőn túl történik – késedelmi kötbért kell fizetni. Meghiúsulási kötbér:
3.000.000,- Ft.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő – a hiba és hiánymentes teljesítést követően –15 napon belül köteles kiállítani a teljesítési
igazolását. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki, Ajánlatkérő a 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül teljesíti.
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A nyertes Ajánlattevő havi rendszerességgel jogosult számlát kiállítani az előző havi teljesítéséről
az ajánlatában megajánlott díj mértékének megfelelően (1 db lappéldányra vetített vállalkozói díj ×
megjelent példányszám × aktuális havi megjelenés).
Az ajánlattétel és az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzneme HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a
kifizetés átutalással történik.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
− a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
− az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés 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
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: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt.
68. § (1)-(4) és (6) bekezdése, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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
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Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár szempont: relatív, fordított arányosítás, Minőségi szempont: 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. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumokban (KD)
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus
úton, az EKR-ben történik.
3. A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerében érhetők el.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok
benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1)
bek. b) pontja, 69. § (11a) bek és 114/A. §.
6. Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. AK a Kbt. 114. § (6a) bek. alapján az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalásokat nem vizsgálja és
nem alkalmazza a 73. § (2) bek.-t.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat.
13. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
14. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
15. A Kbt. 114./A § alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állását és az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat.
16. M.1.)-M.2.) feltételei a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
17. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
18. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
− Felolvasólap [Kbt. 66. § (5) bek.] – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat kizáró okokról – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is) – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
− Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint – elektronikus űrlap
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− Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat bemutatott szakemberekről – elektronikus űrlap
− Nyilatkozat korábbi eljárásban benyújtott igazolásokról (adott esetben)
− Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempontok tekintetében
− A teljesítésbe bevonni kívánt és az értékelési szempontok tekintetében megnevezett szakember rendelkezésre
állási nyilatkozata, amelyben egyúttal a szakmai tapasztalatáról is nyilatkozik
− Nyilatkozat papírtípusról
− M/1. alkalmassági követelmény igazolása
− M/2. alkalmassági követelmény igazolása
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)
− Meghatalmazás (adott esetben)
− Előszerződés (adott esetben)
− Üzleti titok indokolása (adott esetben)
19. AT köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális, és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat [Kbt. 73. § (4)-(5) bek.].
20. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
21. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával
kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
22. FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó, 00195.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

571

Debreceni Egyetem (25324/2022)
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/EKR001739242022/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/EKR001739242022/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:
DEK-1192 Szemetes zsákok beszerzése DE KK részére
Hivatkozási szám: EKR001739242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

573

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
DEK-1192 Szemetes zsákok beszerzése DE KK részére
Adásvételi keretszerződés az alábbi tételekben:
PE zsák szemetes 500*600 mm kék
PE zsák szemetes 500*600 mm sárga
PE zsák 500*600 mm natúr
PE zsák szemetes 800*1050 mm fekete
PE zsák szemetes 800*1050 mm sárga
PE zsák szemetes 700*1100 mm natúr
PE zsák nagyméretű 700*1100 mm sárga
PE zsák 400+2x100mmx1000mm natúr
PE zsák 400+2x100mmx1000mm sárga
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 szemetes zsákokat kíván beszerezni. A
költséghatékonyság érdekében nem célszerű a beszerezni kívánt zsákok tekintetében részajánlattételt
biztosítani. A hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva, Ajánlatkérő számára gazdaságilag
előnyösebb az egy szállítóval történő szerződéskötés.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
DEK-1192 Szemetes zsákok beszerzése DE KK részére
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus (4032
Debrecen, Nagyerdei krt. 98.); Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen,
Bartók Béla u. 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
DEK-1192 Szemetes zsákok beszerzése DE KK részére
Adásvételi keretszerződés az alábbi tételekben és mennyiségben:
PE zsák szemetes 500*600 mm kék: 210 000 db
PE zsák szemetes 500*600 mm sárga: 146 000 db
PE zsák 500*600 mm natúr: 27 000 db
PE zsák szemetes 800*1050 mm fekete: 120 500 db
PE zsák szemetes 800*1050 mm sárga: 32 000 db
PE zsák szemetes 700*1100 mm natúr: 58 000 db
PE zsák nagyméretű 700*1100 mm sárga: 37 000 db
PE zsák 400+2x100mmx1000mm natúr: 58 500 db
PE zsák 400+2x100mmx1000mm sárga: 47 500 db
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a teljes alapmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal.
Minden megajánlott termék esetében ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig a megajánlott - és
a későbbiekben leszállításra kerülő - termékkel mindenben megegyező 1 csomag termékmintát kell
benyújtania térítésmentesen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – 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:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 megkötendő szerződés időtartama alatt a feltüntetett mennyiségektől +30 %-os eltérés
lehetséges.
Az ajánlatkérő jogosult egy vagy több részletben az opciót egyoldalú nyilatkozatával egyedi megrendelés
útján lehívni. Az opció lehívásban az ajánlatkérőnek meg kell adnia a szállítandó árut, a teljesítés
határidejét, valamint termékenként a szállítandó mennyiséget. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot,
hogy a jelen pontban meghatározott opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
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 Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza egyedüli értékelési szempontként a
legalacsonyabb árat.
A beszerzendő termék minősége-, valamint a beszerzés műszaki és minőségi körülményei nem indokolnak
semmilyen olyan speciális, egyedi minőségi vagy műszaki követelményt, mely indokolna az áron túl más
értékelési szempont bevezetését és vizsgálatát. A tárgyi termékek esetében speciális- azaz Ajánlattevő
által esetlegesen, az általános előírásokon túli, plusz-minőségi előírások meghatározása a termékek
felhasználása szempontjából nem indokolt, nincs erre vonatkozóan Ajánlatkérői igény.
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: 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
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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
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

577

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 legalább 516.000 db szemetes zsák 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. 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:
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 az áru nettó vételárának 1,5 %/nap, max. 10 egybefüggő napig kerül
felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibásan teljesített áru nettó vételárának 15 %-a. A hibás teljesítési
kötbér maximális összege a jelen keretszerződés értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke az áru nettó vételárának 20 %-a.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított legalább 12 hónapra jótállást vállal.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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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
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (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:
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
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) nyújthatóak be.
2. 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.
3. 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.
4. Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
5. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó.
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
7. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
8. 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.
9. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. §
(4) bek.-e szerinti összes adatot.
10. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
11. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
12. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bek. e)
pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (8) bek. teljesülése esetén ajánlatkérő köteles az eljárást
eredménytelenné nyilvánítani.
15. 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.
16. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az Ajánlatkérő által kiadott ártáblázatot (kitöltve, cégszerűen
aláírva a kiadott minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva, PDF és XLS formátumban kell benyújtania),
konkrét típusmegjelöléssel, valamint a gyártó és a származási hely feltüntetésével, amelyből Ajánlatkérő meg
tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán
felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
17. Ajánlatkérő kéri a megajánlott termék fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű specifikációját
tartalmazó teljes körű termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítását vagy Ajánlattevő
által a termékről összeállított ábrás ismertetőt), továbbá minden megajánlott terméktétel esetén 1 csomag
termékmintát, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az megfelel-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. Termékmintára vonatkozó
követelmények: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szállítandó termékek minősége meg
fog egyezni az ajánlatban bemutatott termékkel. Minden megajánlott terméktétel esetében Ajánlattevőnek
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az ajánlattételi határidőig a szerződéskötést követően leszállításra kerülő termékkel mindenben megegyező
1 csomag termékminta csatolása kötelező a műszaki követelményekben megadottak szerint. A termékmintán
kérjük feltüntetni: ajánlattevő nevét, a specifikációban feltüntetett sorszámot, megnevezést és cikkszámot az
egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben ezen adatok hiányában ajánlatkérő nem tudja egyértelműen
beazonosítani, hogy a termékmintát melyik, az ajánlattal érintett terméktételére tették, úgy az érintett
termékmintát nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor. A benyújtott mintapéldány az alábbi metodika
mentén kerül megvizsgálásra: a műszaki követelmények vizsgálata, amelyek a termék külső tulajdonságaira
vonatkoznak szemrevételezéssel fog történni a műszaki leírásban megadott és megajánlott műszaki paraméterek
mentén.
18. 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.
19. FAKSZ: Varga Ágnes, Lajstromszám: 01176
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Felsőmocsolád község Önkormányzata (25297/2022)
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: Felsőmocsolád község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400413214
Postai cím: Rákóczi Utca 20/A. Rákóczi u. 20/A.
Város: Felsőmocsolád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7456
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 203986762
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://felsomocsolad.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/EKR001734362022/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/EKR001734362022/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:
Szennyvízkezelés Felsőmocsolád – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR001734362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

584

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Felsőmocsolád Község
Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata Felsőmocsolád település belterületén 68 db kisebb kapacitású, egyedi
szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 2 db
monitoring kút telepítése.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
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 elvégzendő munkák organizációs, üzemeltetési,
garanciális okok miatt egységet alkotnak, így azok részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági okokból
nem lenne ésszerű. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén többször jelentkeznének,
ami a kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítaná. Az egyes érintett ingatlanokkal kapcsolatos
teljesítések a mögöttes projekt szempontjából is egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvízkezelés Felsőmocsolád – VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232420-2
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45252100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7456 Felsőmocsolád, belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Felsőmocsolád Község
Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata Felsőmocsolád település belterületén 68 db kisebb kapacitású, egyedi
szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 2 db
monitoring kút telepítése.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Tükörkészítése tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt berendezéseknek kell
lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel
kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik. A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének
megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai
szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki
Dokumentáció (műszaki tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési
helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy
azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának
minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M.1.1) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő
berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 15
2 3. A felhívás M.1.2) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett
szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) 7,5
3 4. A felhívás M.1.3) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során
ellátott villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) (0-24 hó) 7,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1.2-16 3341705146 Egyedi szennyvízkezelés
II.2.13) További információ
I. A II.2.7) pontban ismertetett 11 hónapos teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a
kivitelezési munkák
véghatárideje nem haladhatja meg a 2023.12.31-i dátumot. Előteljesítés megengedett. A teljesítés
határideje a munkaterület átadásától számítandó.
II. Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere: 1. Nettó ajánlati ár (Ft)
értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a 2. A felhívás M.1.1.) pontja szerinti szakember
egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.
0 max. 24 hónap) valamint 3. A felhívás M.1.2) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő
berendezés telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) valamint
4. A felhívás M.1.3) pontja szerinti szakember egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése során
ellátott villanyszerelési munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap)
értékelési szempont esetén egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett képletek
alkalmazásával.
Valamennyi értékelési részszempont esetén kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
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III. A felhívás II.2.5) (Értékelési szempontok) pontjában meghatározott "szakember" a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Fenti igazolások/nyilatkozatok mintái megtalálhatóak az EKR nyilatkozatok között. Jelen eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. § szerinti, változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban nemleges
tartalom esetén is csatolni kell.
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: Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.2) pont szerinti alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
III.1.2) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti -
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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 az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 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.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan legalább 177
millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvíztisztító berendezések telepítésére vonatkozó) általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti
felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell
neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való
hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni
a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges
képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és
a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt
szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat
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bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság
ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni
a teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M1.) pont szerinti jogosultsággal,
abban az esetben az alkalmasság igazolásához a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot
vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát és a szakember szakmai
önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát nem szükséges benyújtani, elegendő a
szakember kamarai nyilvántartási számáról és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről
nyilatkozni ajánlattevőnek.
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő
referenciaigazolást köteles benyújtani. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: az építési beruházás tárgya, az építési beruházás mennyisége (olyan részletességgel, hogy
az alkalmassági követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen a feltüntetett adatokból),
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helye, a szerződést
kötő másik fél megnevezése és elérhetősége (referenciát adó szervezet neve, szervezet részéről referenciát
igazoló személy megnevezése, e-mail címe és telefonszáma), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásnak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
értelmében a szerződést kötő másik féltől (referenciát adótól) kell származnia.
M3.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének h) pontja alapján ajánlattevő a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó
nyilatkozatot köteles benyújtani. A nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az
eszközök darabszáma és műszaki paramétereinek leírása (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen a feltüntetett adatokból). Csatolni kell az
eszközökről készült fényképet, valamint a rendelkezésre állását igazoló eszköznyilvántartó lapo(ka)t, vagy
forgalmi engedély(eke)t vagy adásvételi, bérleti vagy más szerződés(eke)t, vagy más ezekkel egyenértékű
dokumentumo(ka)t.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.)
M1.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész] szerinti „MV-M”
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök) vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel
(okleveles építőmérnök esetében 3 év, építőmérnök esetében 5 év).
M1.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
Építő- és anyagmozgató gép kezelő, Földmunka, rakodó és szállítógép kezelő szakmairányú vagy ezzel
egyenértékű képzettséggel.
M1.3.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
villanyszerelő (OKJ: 3452204) szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel.
M2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi referenciával: legalább 50 db,
kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó szikkasztórendszer
telepítése
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető. A bemutatott
referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint (2a)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül
befejezettnek, és legfeljebb 8 éven belül megkezdettnek kell lennie.
M3.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben műszaki felszereltségének leírása alapján nem rendelkezik az
alábbi speciális eszközökkel, berendezésekkel:
- legalább 1 db gumilánctalpas forgó-kotró, árokásó markolóval;
- legalább 1 db önrakodó dömperrel.
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Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban 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.
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 nem írja elő biztosíték nyújtását. Jótállás valamint kötbérek a III.2.2) pontban ismertetettek
szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges kivitelezői díjat a VP-6-7.2.1.2-16. kódszámú felhívásra
benyújtott nyertes pályázatából, Európai Uniós forrásból, valamint önerőből biztosítja, utófinanszírozással.
A Támogatás intenzitása: 90,000000 %.
Az ajánlattétel, szerződéskötés és elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a nettó kivitelező díj legfeljebb 40 %-ánák megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget
biztosít.
Nyertes ajánlattevő - amennyiben igényel előleget - 1 db előlegszámla benyújtására köteles, valamint 4 db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben részletezett ütemezés szerint:
Az 1. (első) részszámla a teljes műszaki tartalom 15%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által történt
igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki, mértéke a
nettó kivitelezési díj 15%-a.
A 2. (második) részszámla a teljes műszaki tartalom 40%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által
történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki,
mértéke a nettó kivitelezési díj 25%-a.
A 3. (harmadik) részszámla a teljes műszaki tartalom 50%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által
történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki,
mértéke a nettó kivitelezési díj 10%-a.
A 4. (negyedik) részszámla a teljes műszaki tartalom 80%-ot elérő teljesítésének a műszaki ellenőr által
történt igazolása alapján és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően állítható ki,
mértéke a nettó kivitelezési díj 30%-a.
A végszámla a teljes műszaki tartalom 100%-os megvalósítása és a műszaki átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárása után, a teljesítés műszaki ellenőr által történt igazolását és a Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően nyújtható be, a fennmaradó Kivitelezői Díj összegének erejéig.
Előleg igénybevétele esetén az előleg összege az 1. és a 2. részszámlából kerül levonásra.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vonatkozásában az alábbi jogszabályhelyek irányadóak.
Irányadó: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdés. A Szerződés teljesítése során alkalmazandók a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
„utófinanszírozásra” vonatkozó szabályai is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
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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:
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért jótállásra köteles. A teljes körű jótállás elvárt,
kötelező minimális időtartama 2 év, azaz 24 hónap. A jótállási időszak kezdő napja a sikeres műszaki
átadásátvételt követő első nap.
Nyertes ajánlattevő köteles késedelmi kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik.
A késedelmi kötbér naptári napi összege a késedelemmel érintett munkarész nettó kivitelezői díjának 1 %ának megfelelő forint összeg. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, alapja a teljes nettó kivitelezői
díj. Kötbérterhes határidő a végteljesítési határidő.
Nyertes ajánlattevő köteles hibás teljesítési kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan
teljesít. A hibás teljesítési kötbér naptári napi összege az érintett munkarész nettó Kivitelezői Díjának 1 %a. A hibás telesítési kötbér maximális mértéke 20%, alapja a teljes nettó kivitelezői díj.
Nyertes ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés
teljesítése meghiúsul.
Megrendelő a szerződés meghiúsulásának tekinti különösen azt, ha a késedelem esetére kikötött kötbér
mértéke a maximum értéket eléri. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó kivitelezői díj 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait 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
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- Ft
A befizetés helye: Ajánlatkérő számlavezető bankja (Takarékbank)
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vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 67000289-11034782
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetése /átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az
olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani,
hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2., 3. és 4. értékelési szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetés árazott benyújtása szükséges cégszerűen
aláírtan *.pdf formátumban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aláírt árazott költségvetés hiánya olyan
jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható.
Az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (adott esetben kapacitást nyújtó szervezet) aláírási címpéldányát /
aláírás mintáját is.
A benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden szükséges információval rendelkezik a
dokumentációban előírt feladatok teljesítéséhez, és a megajánlott ajánlati árból a feladat teljes körűen és minden
előírásnak megfelelően kivitelezhető.
5. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal
egyenértékű), melynek mértéke legalább 15 millió Ft/káresemény és legalább 45 millió Ft/biztosítási időszak
(szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik
az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
6. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari
kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában, (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a
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szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
7. Az ajánlat részeként benyújtandó további dokumentumok, melyhez Ajánlatkérő mintát nem bocsát
rendelkezésre:
- Organizációs, deponálási és felvonulási terv
Kötelező tartalma: a tervnek helyszínrajzot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő köteles szerepeltetni az
alábbiakat: a közlekedési útvonalakat (amennyiben szükséges, akkor az esetleges lezárásokat is); az anyagtárolási
helyeket; a felvonulási létesítmények elhelyezését.
- Indikatív teljesítési ütemterv: munkarészek/munkanemek szerint lebontva, idősávos ábrázolással.
- A megajánlott berendezések műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
Kötelező tartalma: berendezés gyártmány, típusa, főbb műszaki paraméterei - a műszaki leírásból egyértelműen
megállapítható kell, hogy legyen a berendezéssel szemben támasztott műszaki követelmények megléte
- Cégszerűen aláírt gyártói és/vagy forgalmazói nyilatkozat arról, hogy a megajánlott berendezés átemelő
kamrával rendelkezik.
- Megajánlott berendezés CE minősítésének meglétét alátámasztó dokumentum (tanúsítvány, vagy típusvizsgálati
jegyzőkönyv, vagy egyéb okirat)
- Megajánlott berendezés NMÉ minősítésének igazolása
8. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban helyszíni bejárás lehetőségét nem biztosítja.
9. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049) és dr. Fekete Júlia
(01088).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Józsefvárosi Önkormányzat (25059/2022)
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: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735715242
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis-Dobos Marianna
Telefon: +36 308204404
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jozsefvaros.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/EKR001801882022/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/EKR001801882022/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:
Gépjármű és elektromos kisteherautó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001801882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

597

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás célja gépjármű és elektromos kisteherautó beszerzése
Részek megnevezése:
1.rész: Haszongépjármű beszerzése
2.rész: Elektromos kisteherautó beszerzése
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:
Haszongépjármű beszerzése
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: JGK Zrt. telephelye, 1083 Budapest, Dankó u. 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás célja az intézményműködtetési feladatok ellátásához szükséges, 1 db
haszongépjármű beszerzése.
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A kishaszongépjármű a városi környezetben alkalmas legyen 5 fő és kisteherszállítási feladatok
(karbantartási eszközök, anyagok szállítási feladatainak) végrehajtására. A kishaszongépjármű meghajtását
benzines vagy hibrid motor végezze. Utánfutó rákötési lehetőséggel rendelkezzen.
Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
A műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő, 1 db haszongépjármű teljeskörű, határidőben
történő leszállítása.
A haszongépjárműhöz tartozó valamennyi dokumentáció magyar nyelven történő átadása. Ajánlattevő
kötelezettsége, hogy a haszongépjárművet járműként forgalomba helyezze.
Az elvárt műszaki paramétereket, követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
műszaki leírás tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 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) Vállalt jótállási idó (hónapokban, min. 36. max. 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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
1)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam alatt az alábbiakat érti:
A szerződés II.1. pontjában foglalt szolgáltatások teljesítésének határideje: a szerződés megkötésétől
számított 180 naptári nap. Felek a haszongépjármű átadás-átvételére 1 munkanapot kötnek ki.
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További részletek a szerződéstervezetben.
2)
II.2.5) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
Az ajánlati árat nettó Ft mértékegységben, pozitív egész szám formátumban szükséges megadni a
Felolvasólapon.
A „Vállalt jótállási idó” értékelési szempont vonatkozásában az ajánlatot pozitív egész
szám formátumban, hónapokban kifejezve szúkséges megadni. A 36 hónapnál kisebb érték
megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
További részletek a KD-ban.
II.2.1) Elnevezés:
Elektromos kisteherautó beszerzése
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: 1083 Budapest, Dankó u. 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás célja 1 db elektromos kishaszongépjármű beszerzése a műszaki leírásban
rögzített felszereltséggel.
Az eljárás keretén belül olyan tehergépkocsit kívánunk beszerezni, mely a városi környezetben alkalmas
kisteherszállítási feladatok (illegális hulladék, egyéb hulladékok összeszedése, egyéb anyagok szállítási
feladatainak) végrehajtására. A kistehergépjármű meghajtását elektromos motor végezze.
Egyéb, Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
A műszaki leírásában meghatározottaknak megfelelő, 1 db elektromos kishaszongépjármű teljeskörű,
határidőben történő leszállítása.
Az elektromos kishaszongépjárműhöz tartozó valamennyi dokumentáció magyar nyelven történő átadása.
Ajánlattevő a megrendelt gépjárművet közúti forgalomra levizsgáztatja és az Ajánlatkérő kötelező
biztosítójának a flottájába integrálja. Ajánlattevő feladata az átadási dokumentáció és jegyzőkönyv
elkészítése is.
Az elvárt műszaki paramétereket, követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
műszaki leírás tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 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) Vállalt jótállási idó (hónapokban, min. 24. max. 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített időtartam alatt az alábbiakat érti:
A szerződés II.1. pontjában foglalt szolgáltatások teljesítésének határideje: a szerződés megkötésétől
számított 180 naptári nap. Felek az elektromos kishaszongépjármű átadás-átvételére 1 munkanapot
kötnek ki.
2)
II.2.5) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
Az ajánlati árat nettó Ft mértékegységben, pozitív egész szám formátumban szükséges megadni a
Felolvasólapon.
A „Vállalt jótállási idó” értékelési szempont vonatkozásában az ajánlatot pozitív egész
szám formátumban, hónapokban kifejezve szúkséges megadni. A 24 hónapnál kisebb érték
megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
További részletek a KD-ban.
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 vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérónek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevót, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján a kizáró okok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
A kizáró okok igazolására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az
ajánlatában egyszerú nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
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Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkéró elfogadja, ha az ajánlattevó a 321/2015. Korm. rend. 7. §
szerinti – korábbi kózbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Kózbeszerzési
Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkéró által a kizáró okok igazolása tekintetében megkóvetelt
információkat. Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevó felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az
alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevó más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevónek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot
kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplók vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban elóírt kizáró okok.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8)
bekezdése is irányadó.
Az ajánlatkéró a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenórzi továbbá a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági
követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: VI.3.9) További információk pont folytatása:
13) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy
jelen eljárásban az M/1., M/2. alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a minősített
ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
14) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról. (Részenként csatolandó.)
15) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot
aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Részletek a KD-ban.
(Részenként csatolandó.)
16) AT-nek nyilatkoznia kell ajánlatában cégszerúen aláírt nyilatkozat formájában arról, hogy
megismerte AK klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét, amelyet AK a KD-ban
rendelkezésre bocsát. (Részenként csatolandó.)
17) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak
a kórnyezetvédelmi, szociális és munkajogi kóvetelményekről, amelyeket a jogszabályok
vagy a kótelezóen alkalmazandó kollektív szerzódés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
kórnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak eló.
19) Ajánlatkéró tájékoztatja ajánlattevóket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KDban szerepló, meghatározott gyártmányra, típusra tórténó hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmú meghatározása érdekében tórténtek. Ajánlatkéró a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékú terméket elfogad. Az
egyenértékúség bizonyítása Ajánlattevó feladata, ill. kótelezettsége.
20) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
21) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
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22) Mindkét rész vonatkozásában irányadó: Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)
bekezdésében foglaltakat, amennyiben Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan
vállalások vizsgálata mellett dönt. Részletek a KD-ban.
23) Mindkét rész vonatkozásában irányadó: Ajánlatkéró tárgyi eljárást a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében folytatja le, a Kbt. 29. § (1) bek. alapján. A
szerzódést a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogja megkótni.
24) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.1. § (8) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának és az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során a részekre történő ajánlattétel esetén
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott.
Az esetben, amennyiben Ajánlattevő élni kíván a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.1. § (8) bekezdésében
foglalt lehetőséggel, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát - minden megpályázott rész vonatkozásában különkülön - be kell nyújtania ajánlatában.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész vonatkozásában:
A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján az alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy
benyújtsák.
Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) ajánlatuk
részeként az alkalmassági követelmények igazolására be kell nyújtaniuk:
M/1-M/2:
a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a szerzódésszerúen teljesített referenciák
igazolását a 321/2015. Korm. rend. 23. § szerint.
A referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):
- szerződést kötő másik fél neve és székhelye/címe
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és telefonszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- nettó ellenszolgáltatás összege (eredeti devizanemben)
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben a referenciákban megadott deviza nem HUF, úgy annak átszámítását AK fogja elvégezni a
referenciamunka teljesítés befejezésének napján (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az
azt követő első munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára
vonatkozzanak. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1.rész vonatkozásában:
M/1.
Ajánlattevó alkalmas, amennyiben rendelkezik a kózbeszerzési eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az elóírásoknak és a szerzódésnek
megfelelóen teljesített, ósszesen legalább nettó 4 300 000 Ft ellenszolgáltatás ósszegú,
haszongépjármű szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciakóvetelménynek való megfelelés tóbb referenciamunkával/szerzódéssel is
igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb
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az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
2.rész vonatkozásában:
M/2.
Ajánlattevó alkalmas, amennyiben rendelkezik a kózbeszerzési eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az elóírásoknak és a szerzódésnek
megfelelóen teljesített, ósszesen legalább nettó 10.000.000 Ft ellenszolgáltatás ósszegú,
elektromos tehergépjármű szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciakóvetelménynek való megfelelés tóbb referenciamunkával/szerzódéssel is
igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72
hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében: amennyiben Ajánlattevó olyan jármű szállítására
vonatkozó referenciát kíván bemutatni, amely haszongépjármű és elektromos tehergépjármű
is egyben, az esetben az ellenszolgáltatásra vonatkozó kóvetelmény nem adódik óssze,
ajánlattevónek ez esetben elegendó a magasabb ellenszolgáltatást tartalmazó kóvetelménynek
való megfelelést igazolni.
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:
1. és 2.rész esetében: Ajánlattevő minden késedelmes nap után köteles a szerződés IV. 1. pontjában
meghatározott nettó vételár 1%-át, de késedelmes naponként legalább 50.000 HUF-ot megfizetni
Ajánlatkérőnek.
Hibás teljesítési kötbér:
1.rész: a szerződés II.1. pontjában meghatározott feladatoknak a szerződés részét képező, közbeszerzési
dokumentumban meghatározott paramétereknek nem megfelelő teljesítése hibás teljesítésnek
minősül. Amennyiben Ajánlatevő a szerződésben vállalt teljesítését első esetben hibásan teljesíti, és a
szerződés II.8. pontja szerinti vizsgálat eredményeként Ajánlatkérő részéről megállapításra kerül, hogy a
haszongépjármű minőségi vagy mennyiségi hibában szenved, és az Ajánlatevő nem végzi el a szerződés
II.9. pontjában előírt határidőben a hibás haszongépjármű kijavítását/kicserélését, úgy köteles a hibás
haszongépjármű kijavításáig/kicseréléséig az Ajánlatkérő részére naponként hibás teljesítési kötbért
fizetni, melynek mértéke a szerződés VI.1. pontjában meghatározott késedelmi kötbér mértékével
megegyezik.
2.rész: a szerződés II.1. pontjában meghatározott feladatoknak a szerződés részét képező, közbeszerzési
dokumentumban meghatározott paramétereknek nem megfelelő teljesítése hibás teljesítésnek minősül.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben vállalt teljesítését első esetben hibásan teljesíti, és a szerződés
II.8. pontja szerinti vizsgálat eredményeként Ajánlatkérő részéről megállapításra kerül, hogy az elektromos
kishaszongépjármű minőségi vagy mennyiségi hibában szenved, és az Ajánlattevő nem végzi el a
szerződés II.9. pontjában előírt határidőben a hibás elektromos kishaszongépjármű kijavítását/kicserélését,
úgy köteles a hibás elektromos kishaszongépjármű kijavításáig/kicseréléséig az Ajánlatkérő részére
naponként hibás teljesítési kötbért fizetni, melynek mértéke a szerződés VI.1. pontjában meghatározott
késedelmi kötbér mértékével megegyezik
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Meghiúsulási kötbér:
1. és 2.rész esetében: mértéke a szerződés IV.1. pontjában meghatározott nettó vételár 30 (harminc) %-a.
Jótállás időtartama: Ajánlattevő ajánlata alapján kerül meghatározásra mindkét rész esetében (lásd
vonatkozó értékelési szempontokat). Jótállás idő az 1. rész esetében minimum 36 hónap, 2. rész esetében
minimum 24 hónap kell legyen.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattevő egy darab számla kiállítására és benyújtására jogosult.
A vételárat a szerződésszerű teljesítés elismerése alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30
(harminc) napon belül – a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint – átutalással, forintban egyenlíti ki a
Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a szerződés elején felsorolt adatai közt meghatározott bankszámlájára.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlattevő a törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására
jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával. Amennyiben Ajánlattevő késedelmesen
nyújtja be a számlát Ajánlatkérőnek, akkor a késett napok számával egyező időtartamra Ajánlatkérő
mentesül a késedelmi kamat fizetése alól az esetleges késedelmes fizetés esetén. Ajánlatkérő késedelmes
fizetése esetén megfelelően irányadók továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény
rendelkezései is.
Kbt. 27/A § is irányadó.
Részletek a szerződéstervezetekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
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:
Szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

605

(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: 2022/12/16 (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: 2022/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidóig beérkezett ajánlatok
bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidó lejártát kóvetóen, kettó órával
késóbb kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
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:
Értékelés: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás,
2. értékelési részszempont: 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: Rövidítések:
AK: Ajánlatkérő
AT: Ajánlattevő
AV: Alvállalkozó
KD: közbeszerzési dokumentumok
1) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot,
akkor ATnek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az
ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k)
az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
4) A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az
eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő
tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén
(ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
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5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az
AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap) (Részenként
csatolandó.)
6)
Mindkét rész vonatkozásában irányadó:
Értékelés: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: arányosítás
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont.
7) Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia szükséges az alábbiakat:
Valamennyi megpályázott rész vonatkozásában:
A múszaki megfelelóség igazolása érdekében a cégszerűen aláírt szakmai ajánlatát olyan tartalommal,
részletességgel, amely igazolja, hogy az Ajánlattevó által megajánlott termék teljeskórúen megfelel a
múszaki leírásban meghatározott valamennyi kóvetelménynek.
A szakmai ajánlatban valamennyi múszaki jellemzóre a minimumkóvetelmények figyelembevételével a
megadott mértékegységben megadva kell megjelölni a megajánlott termék műszaki adatait, szövegesen
részletezni szükséges a releváns paramétereket. A szóvegesen meghatározott minimumkóvetelmények
esetében szóveges formában kell az ajánlatot megadni.
A megajánlott termék gyártóját, típusát, modell azonosítóját ezen szakmai ajánlatnak tartalmaznia szükséges.
8) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az
elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld.
9) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján. (Részenként
csatolandó.)
10) AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
valamennyi rész esetében. Ennek alapján amennyiben bármely rész tekintetében csak 1 db ajánlat érkezik be az
ajánlattételi határidő lejártáig, úgy Ajánlatkérő az adott részt eredménytelenné nyilvánítja.
11) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a következő
legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
12) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el
és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.
Karakterkorlát miatt folytatás jelen felhívás III.1.2. pontjában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (24646/2022)
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: Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23560220208
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 66
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszthelyi Bernadett
Telefon: +36 202508600
E-mail: keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mobilis-gyor.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/EKR001662962022/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/EKR001662962022/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: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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:
Digitális alkotóműhelybe műszaki eszk. szállítátás
Hivatkozási szám: EKR001662962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

610

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Digitális alkotóműhelybe műszaki eszközök szállítása
Összesen 18 féle eszköz, vagy ahhoz kapcsolódó fogyóeszköz beszerzése
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 tételt az alábbi indokokra tekintettel
nem biztosítja:
A tárgyi beszerzés kizárólag egybeszámítási szabályokra tekintettel kerül közbeszerzési eljárás keretében
megvalósításra. A csekély érték, valamint az eszközök hasonlósága miatt gazdaságilag észszerűtlen lenne
több szerződés keretében megvalósítani, tekintettel arra, hogy az ajánlattétellel összefüggő költségek
részeként jelennének meg. A tárgyi beszerzésben szereplő eszközök mindegyike azonos felhasználásra
szánt áru, csekély darabszámban.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A Digitális alkotóműhelybe műszaki eszközök száll.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30000000-9

További tárgyak:

34152000-7
39162110-9

Kiegészítő szójegyzék
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48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr, Vásárhelyi P. u. 66.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
&#61485; 2 db intelligens drón készlet,
&#61485; 1 db laminálógép
&#61485; 1 db plotternyomtató,
&#61485; 1 db UV fényű szilárdítókamra SLA nyomtatványokhoz,
&#61485; 1 db versenykormány és pedálkészlet játékkonzolhoz,
&#61485; 1 db bővíthető szimulátorülés,
&#61485; 1 db játékkonzol,
&#61485; 1 db VR szemüveg készlet játékkonzolhoz,
&#61485; 5 db autonóm VR szemüveg,
&#61485; 10 db oktatási robotika készlet (kezdő),
&#61485; 10 db oktatási robotika készlet (haladó),
&#61485; 1 db tananyag csomag (alkotóműhely környezetre szabott, legalább 10 alkalmat lefedő, történet
alapú alkotópedagógiai tananyag).
&#61485; 20 db kijelző mikrovezérlőhöz,
&#61485; 60 db varrható elektronikai panel
&#61485; 3 tekercs AO és 3 tekercs A1 papírtekercs,
&#61485; 2 csomag ciánkék, 2 csomag sárga, 2 csomag bíbor, valamint 2 db fekete tintapatron,
&#61485; 10 csomag A4-es formátumú lamináló fólia,
&#61485; 5 csomag A3-as formátumú lamináló fólia,
A részletes Műszaki leírást az árazatlan költségvetés 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 12 hónapot meghaladó jótállás mértéke (minimum 0-maximum 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1902/1.1/086
II.2.13) További információ
Projekt száma vagy hivatkozási száma karakterkorlát miatt: INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program SKHU/1902/1.1/086 azonosító számú pályázat.
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 elja#ra#sban nem lehet aja#nlattevo#, alva#llalkozo# e#s nem vehet re#szt
az alkalmassa#g igazola#sa#ban olyan gazdasa#gi szereplo#, aki a Kbt. 62. § (1) bekezde#s h)-k) e#s m)
pontja#nak, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontjának hata#lya ala# tartozik. Aja#nlatke#ro# kiza#rja
az elja#ra#sbo#l azon aja#nlattevo#t, alva#llalkozo#t, alkalmassa#g igazola#sa#ban re#sztvevo# ma#s
szervezetet, akivel szemben a kiza#ro# okok az elja#ra#s sora#n ko#vetkeznek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Aja#nlattevo#nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(tova#bbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezde#s szerint EKR u#rlapon, egyszeru# nyilatkozatot kell benyu#jtania
arro#l, hogy nem tartozik a felhi#va#sban elo#i#rt kiza#ro# okok hata#lya ala#, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezde#s k) pont kb) pontja#t a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja e#s a 10. § g) pont gb) alpontja szerint
kell igazolnia az Aja#nlatke#ro# a#ltal kiadott, u#rlap benyu#jta#sa#val. Adott esetben alkalmassa#g
igazola#sa#ban re#sztvevo# ma#s szervezet vonatkoza#sa#ban: AT a Kbt. 67. § (4)bekezde#se#ben
foglaltaknak megfelelo#en, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezde#se alapja#n csak
nyilatkozni ko#teles arro#l, hogy az a#ltala az alkalmassa#ga#nak igazola#sa#ra ige#nybe vett ma#s
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezde#s h)–k), e#s m) pontja szerinti kiza#ro# okok hata#lya
ala#. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapja#n az EEKD nem alkalmazando#, azonban az
aja#nlatke#ro# ko#teles elfogadni, ha az aja#nlattevo# a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 7. § szerinti kora#bbi ko#zbeszerze#si elja#ra#sban felhaszna#lt - EEKD-t nyu#jt be, felte#ve, hogy az abban foglalt
informa#cio#k megfelelnek a valo#sa#gnak, e#s tartalmazza#k az aja#nlatke#ro# a#ltal a kiza#ro# okok
tekintete#ben megko#vetelt informa#cio#kat. Az EEKD-ban foglalt informa#cio#k valo#sa#gtartalma#e#rt
az AT felel. O#ntiszta#za#s a Kbt. 64. § alapja#n. AT vonatkoza#sa#ban folyamatban le#vo#
va#ltoza#sbejegyze#si elja#ra#s esete#n az aja#nlathoz csatolando# a ce#gbi#ro#sa#ghoz benyu#jtott
va#ltoza#sbejegyze#si ke#relem e#s az annak e#rkeze#se#ro#l a ce#gbi#ro#sa#g a#ltal megku#ldo#tt
igazola#s is. Amennyiben AT vonatkoza#sa#ban nincs folyamatban va#ltoza#sbejegyze#si elja#ra#s,
nemleges nyilatkozat is csatolando#. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD
ko#zo#tt elektronikus u#rlapke#nt le#trehozta a va#ltoza#sbejegyeze#sre, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezde#s kb) pontja#ra vonatkozo# nyilatkozat minta#ja#t, amelyet az aja#nlattevo# az elektronikus
u#rlap forma#ja#ban ko#teles kito#lteni.
A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 9. § b) pontja alapján a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében
nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Hatóság által az EKR-ben közzétett
nyilvántartás alapján ellenőrzi.
A kiza#ro# okokra vonatkozo#an a ko#zbeszerze#s megkezde#se#t megelo#zo#en kia#lli#tott igazola#sok
is benyu#jthato#ak (felhaszna#lhato#ak) mindaddig, ameddig az igazola#sokban foglalt te#ny, illetve adat
tartalma valo#s. Az AK - ellenkezo# bizonyi#ta#sig - az adat valo#sa#gtartalma#t az aja#nlattevo# erre
vonatkozo# ku#lo#n nyilatkozata ne#lku#l ve#lelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezde#se e#s a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdése ira#nyado#.
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: Az aja#nlattevo#nek alkalmassa#ga#t minden, a
ce#gnyilva#ntarta#s szerinti pe#nzforgalmi sza#mla#ja vonatkoza#sa#ban igazolnia kell a pe#nzu#gyi
inte#zme#nyto#l sza#rmazo#, az elja#ra#st megindi#to# felhi#va#s felada#sa#to#l visszafele# sza#mi#tott
ketto# e#vre vonatkozo# megfelelo# nyilatkozattal, ira#nyado# a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezde#s a) pontja. Sorba a#lli#ta#s alatt kite#tel alatt Aja#nlatke#ro# a 2009. e#vi LXXXV. tv. 2. §
25. pontja#ban meghata#rozott fogalmat e#rti. Aja#nlatke#ro# a vizsga#lt intervallumban esetlegesen
megszu#nt sza#mla#kra vonatkozo#an is ke#ri csatolni az igazola#st.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § szerint jár el, vagyis Ajánlattevőnek az ajánlatával egyidejűleg szükséges
benyújtani az alaklamassági követelménynek való megfelelés alátámasztását. A Kbt. 114. § (2) bekezdés
nem alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az aja#nlattevo#, amennyiben
ba#rmely pe#nzforgalmi sza#mlasza#ma vonatkoza#sa#ban a hirdetme#ny felada#sa#t megelo#zo# 2
e#vben 15 napot meghalado# sorba a#lli#ta#s volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: napi 1 %, de maximum 20 napra eső tétel
Meghiúsulási kötbér: 30 %
Jótállás minimum 12 hónap, de ajánlattevő vállalása szerint több
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe helyezés
lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás
kiállítását követően jogosult a számlát kiállítani. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes AT 1 db
végszámla benyújtására jogosult. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével
összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő
30 napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Az eljárás utófinanszírozású. A beszerzés támogatásból valósul meg. Támogatási intenzitás: 100,00 %
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2022/12/02 (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: 2022/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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:
ár: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.AK felhi#vja a figyelmet, hogy az EKR haszna#lata#hoz, i#gy az aja#nlat
elke#szi#te#se#hez e#s benyu#jta#sa#hoz az arra jogosult szeme#ly re#sze#ro#l to#rte#no# regisztra#cio#
szu#kse#ges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
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2. AK az EKR-ben e. u#ton tett nyilatkozatot benyu#jto# szeme#ly ke#pviseleti joga#nak e#s a ko#zo#s
aja#nlattevo#kre vonatkozo# ke#pviseleti jog megfelelo#se#ge#t a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek, Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt.
65.§(12) bek. alapja#n vizsga#lja.
3. AK az elo#i#rt alkalmassa#gi ko#vetelme#nyeket a mino#si#tett ATk jegyze#ke#hez ke#pest szigoru#bban
hata#rozta meg.
4. Aja#nlatban az EKRr. 11.§-a#nak(1)bek. alapja#n az EKR-ben biztosi#tott u#rlap megfelelo# kito#lte#se#vel kell a
felolvaso#lapot az aja#nlathoz csatolni.
5. Aja#nlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozata#t.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is. AT-nek aja#nlata#ban
nyilatkozatot kell benyu#jtania a Kbt.65.§(7) bek-nek megfelelo#en, nemleges nyilatkozatot is.
AT-nek e#s adott esetben az alkalmassa#g igazola#sa#ban re#szt vevo# ma#s GSZ-nek az aja#nlathoz csatolni kell
a nyilatkozate#telre jogosultak ala#i#ra#si ci#mpe#lda#nya#t, vagy a 2006.e#vi V. to#rve#ny 9.§(1) bek.szerinti
ala#i#ra#sminta#ja#t. Meghatalmaza#s esete#n a ce#gkivonatban nem szereplo# ko#telezettse#gva#llalo#(k)
esete#ben a ce#gjegyze#sre jogosult szeme#lyto#l sza#rmazo#, az aja#nlat ala#i#ra#sa#ra vonatkozo# teljes
bizonyi#to# ereju# maga#nokiratba foglalt meghatalmaza#st.
7. U#zleti titokra ira#nyado# a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
8. AT szakmai aja#nlata re#szeke#nt ko#teles csatolni az a#razatlan ko#ltse#gvete#s(ek)et teljes ko#ru#en
bea#razva szerkesztheto# xls(excel) forma#tumban ).
9. Aja#nlatke#ro# a Kbt. 75. § (6) bekezde#s alapja#n Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja#t alkalmazza.
10. AK az elja#ra#sban a hp. leheto#se#get a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosi#tja azzal,hogy a Kbt.71.§(6)
bek. szerinti korla#toza#st alkalmazza u#j gsz. bevona#sa esete#n.
11. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi leheto#ve# a szerzo#de#s teljesi#te#se e#rdeke#ben
gazda#lkodo# szervezet (projektta#rsasa#g) le#trehoza#sa#t.
12. Az aja#nlatok o#sszea#lli#ta#sa#val e#s benyu#jta#sa#val kapcsolatban felmeru#lo# o#sszes ko#ltse#g az
aja#nlattevo#t terheli.
13. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapja#n a ko#telezo# ta#je#koztata#si ko#telezettse#get a dokumenta#cio# tartalmazza.
14. Aja#nlatke#ro# a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a#t megfelelo#en alkalmazza.
15. Kiege#szi#to# ta#je#koztata#s ke#re#s esete#n ke#rju#k, hogy a ke#rde#seket szerkesztheto# forma#ban is
szi#veskedjenek megku#ldeni.
16. Aja#nlattevo# a Kbt. 41/B. § (2) bekezde#se szerint ko#teles elja#rni a nyilatkozatok megte#tele sora#n.
17. AK felhi#vja aja#nlattevo#k figyelme#t a Kbt. 35. § (2a) bekezde#se#re, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt.
65. § (12) bekezde#se#re, valamint az EKR rendelet 11. § (4) e#s (8) bekezde#se#re. 18. AK alkalmazza 81. § (5)
bekezde#se#t.
19. AK alkalmazza 114/A. § (1) bekezdést, azaz az AT kötelesek a kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat az ajánlatukban benyújtani.
20. Ajánlattevő ajánlatában köteles minden egyes termékre vonatkozóan szakszerviz elérhetőséget megadni.
21. Ajánlattevő szakmai ajánlatában köteles megadni az egyes termékek gyártóját és pontos típusát,
valamint származási helyét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben egy termék az ajánlatból nem
beazonosítható, vagyis jelen pont szerinti adatok közül bármelyik hiányzik, úgy ajánlatérő a hiánypótlási
lehetőséget kizárja, az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
22. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
23. FAKSZ: Krizmanich Gergely (lajstromsza#m: 00086)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság (25242/2022)
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: Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 18228531243
Postai cím: Városmajor
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burgpeter@icloud.com
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szabadter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001804702022/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/EKR001804702022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001804702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

620

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
villamos energia beszerzés a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. részére.
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): 1 db fogyasztási hely van, a részekre történő ajánlattétel
ezért nem alkalmazható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
villamos energia beszerzés
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: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Margitsziget
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 hónapos időtartamra 25 000 kWh, mely mennyiségtől +- 15 % eltérés lehetséges.
A fogyasztási hely POD azonosítója: HU000210F11-S00000000000005000327
Mérő gyári száma: 000000009902664398
Fogyasztási hely címe: 1138 Budapest Margitsziget Hrsz:23800
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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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: villamos energia díja netto összegben (HUF /kWh) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§
(1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek az ajánlatában 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 tartalmazó nyilatkozatot kell becsatolnia; 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;
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Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
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 (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem
releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem kerül alkalmazásra
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: nem kerül alkalmazásra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 65.§. (1) bekezdés b.) pontja, illetve a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 21.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetni kell az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb - a közbeszerzés tárgya
szerinti - azaz villamos energia szállítás – referenciáit. Az ismertetés tartalmazza legalább a következő
adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Az alkalmasság igazolása történhet az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással. Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás: Azokban az esetekben, amelyekben
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az ( 1) bekezdésben foglalt egyéb
igazolási módok helyett. Tájékoztatjuk azonban ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelményeket a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határoztuk meg e pontban. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban
felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 114/A §-ra tekintettel kérjük, hogy az alkalmasság igazolásához szükséges dokumentumokat az
ajánlatban szíveskedjenek benyújtani .
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás
feladását megelőző 3 évben befejezett és 6 éven belül megkezdett legalább 10 000 kWh villamos energia
szállításának referenciájával. A referencia több szerződésből is származhat
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:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.
A számla összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A fizetés havi
elszámolás alapján történik. A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (1) és az (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:
130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és
az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A
Megrendelő késedelme fizetése esetén a Ptk 6:155 § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (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: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A szerződés
megkötéséhez a Tulajdonos Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
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Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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.) Ajánlattevők az EKR rendszerben található űrlapok kitöltésével és benyújtásával
tesznek eleget nyilatkozattételi kötelezettségeiknek az alábbi nyilatkozatok tekintetében: a.) NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint b.) NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében c.)
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján d.) Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában e.) NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési
eljárásról f.) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában g.) Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bekezdése vonatkozásában h.) Nyilatkozat üzleti titokról
2) Be kell nyújtani az ajánlattevő, valamint – adott esetben – a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti
alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre
jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő
iratot). 3.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzékének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi.
Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek a cégadatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz kell
csatolni. 4.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e.) pontjában foglaltakat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (25167/2022)
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: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25102147205
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
Telefon: +36 207721362
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tbft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tbft.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001799512022/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/EKR001799512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Területfejlesztés
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:
GINOP-7.1.9-17-2018-00019 Bútorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001799512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

628

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a „GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása MádonBútorok beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított, amellyel kapcsolatban az alábbi részekre
lehet ajánlatot tenni:
1. rész: Beltéri és kültéri bútorok
2. rész: Mobilszínpad
3. rész: Kiállítási bútorok
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:
Beltéri és kültéri bútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39000000-2

További tárgyak:

39100000-3
39142000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3909 Mád, Rákóczi utca 5.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi beltéri és kültéri bútor:
Megnevezés/mennyiség
Mobilpult- 1db
Mellékpult – 1db
Vitrinfal – 1db
Kóstolópult – 1db
asztal – 5 db
szék – 25 db
álló fogas – 9db
esernyőtartó – 1db
lábtörlő – 1db
Asztali lámpa – 3db
Papírkosár szemetes – 2db
tükör – 17db
szappanadagoló – 14db
wc papír adagoló – 12db
papírtörlőadagoló – 14db
rakásolható szék – 130 db
zárható szekrény takarítószereknek – 2db
íróasztal – 1db
irodai szék – 1db
kanapé – 1db
fotel – 2db
dohányzóasztal – 1db
polcos szekrény– 1db
zuhanyfüggöny– 1db
függönykarnis – 8db
függyöny – 8db
kóstolóasztal – 1db
Kültéri asztal 4 székkel – 10db
Napernyő – 5db
Szék – 200db
Asztal – 10db
Grill- 1db
Kemence– 1db
Kerti sakk készlet– 1db
függő fotel –3 db
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, bútorok szállítását várja el.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót
terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot,
továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és a
teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és üzembe helyezés
díját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
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321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a kötelező jótállási időn felüli vállalást
értékeli (0- 12 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének a határideje a szerződéskötés hatályba lépésétől számított 3
hónap, azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1) Elnevezés:
Mobilszínpad és tartozékok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

32341000-5

További tárgyak:

32342412-3
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44321000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3909 Mád, Rákóczi utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi mobilszínpad és tartozékok:
Megnevezés/mennyiség
Mobil színpad fedéssel – 1db
Mikrofon – 5db
Kábel – 5db
digitális keverőpult – 1db
aktív hangfal – 2db
multikábel – 1db
hangfalállvány – 2db
kábelszett – 4db
ledes reflektor – 2db
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, eszközök szállítását várja el.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót
terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot,
továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és a
teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és üzembe helyezés
díját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a kötelező jótállási időn felüli vállalást
értékeli (0- 12 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének a határideje a szerződéskötés hatályba lépésétől számított 3
hónap, azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1) Elnevezés:
Kiállítási bútorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39154000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3909 Mád, Rákóczi utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi kiállítási bútorok:
Megnevezés/mennyiség
Köszöntő tábla –1db
Térképasztal – 1db
Grafika a pult frontjára – 1db
Kombinált infófal "geológiai térkép" játékkal – 1db
Kombinált infófal "klíma egyensúly" játékkal – 1db
Kombinált infófal "szőlőfajták" játékkal – 1db
Kombinált infófal "botrítisz" és "pince" játékkal – 1db
Grafikai kötőelem – 3db
Backlight grafika – 1db
Padlógrafika – 14db
Tároló láda – 2db
Babzsákfotel – 8db
Falgrafika – 20db
Falgrafika – 4db
Épületkommunikációs elemek – 1db
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint a grafikai tervek tartalmazzák.
Ajánlatkérő korábban használatba nem vett, új, eszközök szállítását várja el.
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót
terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű beszerzésével, játékfejlesztéssel összefüggő költséget és
kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási
és a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és üzembe helyezés
díját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a kötelező jótállási időn felüli vállalást
értékeli (0- 12 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00019
II.2.13) További információ
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A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének a határideje a szerződéskötés hatályba lépésétől számított 3
hónap, azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62-§ (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában
meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek
benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel
hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a
69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR
űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján
csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá, EKR űrlapon.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 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 és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [Kr. 13. §] EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok,
és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz ajánlatkérő valamennyi
ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Irányadó még a 114/
A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a
114. § (2) bekezdés.
M/1.
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás
feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgyára vonatkozó eladásait. A Kr. 23. § szerinti
referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
-a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;
-a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
-az eladás tárgyát és mennyiségi adatokat olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen;
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági
követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.
65. § (6) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1.rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
3 évben (36 hónapban), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 200 db
különféle bútor szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész vonatkozásában
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3
évben (36 hónapban), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1 db mobil
színpad szállítására vonatkozó referenciával.
3.rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
3 évben (36 hónapban), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 40 db
különféle kiállítási bútor szállítására vonatkozó referenciával.
Teljesítettnek minősül a referencia, amely esetében a teljesítés az eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző 3 évben (azaz 36 hónapban) megtörtént. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel ajánlatkérő a legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Alapja a nettó vételár, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől
számított napi 0,5% (minden megkezdett naptári napra), de maximum a kötbéralap 15 %-a.
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Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó vételár 20%-a.
Jótállás: valamennyi rész vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Kr. 2. § (1) bek szerinti jótállási idő
(továbbiakban: kötelező jótállási idő), amelyhez a II.2.5. pontban értékelési szempont is kapcsolódik.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A szerződés pénzügyi fedezetét AK GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Gasztronómiai központ és
látogatóközpont kialakítása Mádon forrásból biztosítja. AK a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben
és a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. Tám.intenz.100,00000%.
Szállítói finanszírozással nem érinett.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az adott rész vonatkozásában: összesen 1db számla valamennyi eszköz és tartozék leszállítását követően.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában. AK felhívja a
figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bek-re
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:
Nem
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.
68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Feltételes
közbeszerzési eljárás: AK a Kbt. 53. § (5) – (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indítja az
eljárást. Az esetleges többletfedezet biztosításához - a legkedvezőbb ajánlat vonatkozásában - Ajánlatkérő
adott rész vonatkozásában többlettámogatási igényt nyújt be. A fenti feltételre figyelemmel ajánlatkérő a
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Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének
köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó többlettámogatási igény
jóváhagyását.
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. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás, 2. értékelési 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: Valamennyi rész vonatkozásában:
1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés
szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is
használhatók: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá
az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
7. AK konzultációt nem tart.
8. AK helyszíni bejárást nem tart.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a
Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt.
65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is csatolandók) az EKR
űrlap kitöltésével.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
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12. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta, lajstromszám: 01145
13. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. Ajánlattevőknek csatolnia kell a kiadott excel táblázatot (kereskedelmi és szakmai ajánlat) kitöltött formában
(pdf. formátumban cégszerűen aláírva).
16. Szakmai ajánlat: Az Ajánlattevőknek kötelezően be kell nyújtaniuk a követelmények alátámasztására szolgáló
kiadott excel táblázatot cégszerűen aláírt .pdf és szerkeszthető .xls formátumban is, oly módon, hogy a szakmai
paraméterekről a megajánlott termék(ek), hogy abból a követelmények alátámasztása is minden kétséget
kizáróan megállapítható legyen. A kiadott excel táblázatban a termék gyártmánya, típusa és származási helye a
szakmai ajánlat részét képezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére. Ha a megajánlott eszköz nem
felel meg bármelyik előírt paraméternek, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
17. A szakmai ajánlat excel táblázatban fel kell tüntetni a megajánlott eszközök gyártmányát, típusát és származási
helyét, melyet Ajánlattevő szakmai ajánlatnak tekint. Amennyiben a szakmai ajánlat tartalmazza a gyártó-, típus-,
valamint a származási hely megjelölését, úgy a benyújtott szakmai ajánlaton belüli részinformációk tartalmi hibái,
hiányosságai a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően javíthatóak vagy pótolhatóak. Az
előírás abban az esetben is irányadó, amennyiben a szakmai ajánlat hiánytalanul kitöltött részinformációiból
egyértelműen megállapítható a hiányzó gyártója, típusa, valamint származási helye.
18. Feltételes közbeszerzési eljárás: AK a Kbt. 53. § (5) – (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indítja az
eljárást. Az esetleges többletfedezet biztosításához - a legkedvezőbb ajánlat vonatkozásában - Ajánlatkérő adott
rész vonatkozásában többlettámogatási igényt nyújt be. A fenti feltételre figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 135. §
(12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a nyertes
ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó többlettámogatási igény jóváhagyását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Újireg Község Önkormányzata (24750/2022)
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: Újireg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15417794217
Postai cím: Kossuth Utca 1.
Város: Újireg
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 203986762
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ujireg.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/EKR001588352022/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/EKR001588352022/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:
Szennyvízkezelés Újireg – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR001588352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

642

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Újireg Község Önkormányzatának
szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata Újireg település belterületén 1 db zárt gyűjtő, 110 db kisebb kapacitású,
egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint
2 db monitoring kút teljes körű kivitelezése, telepítése. A megkötésre kerülő szerződés meghatározása:
kivitelezési szerződés.
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 elvégzendő munkák organizációs, üzemeltetési, jótállási
okok miatt egységet alkotnak, így azok részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági okokból nem
lenne észszerű. A felvonulási, organizációs költségek részekre bontás esetén többször jelentkeznének,
ami a kivitelezés költségeit indokolatlanul megdrágítaná. Az egyes érintett ingatlanokkal kapcsolatos
teljesítések a mögöttes projekt szempontjából is egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvízkezelés Újireg – VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

További tárgyak:

643

45232420-2
45252100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7095 Újireg, belterület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Újireg Község Önkormányzatának
szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Újireg település belterületén 1 db zárt gyűjtő, 110 db kisebb kapacitású,
egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 2
db monitoring kút teljes körű kivitelezése, telepítése.
VÁLTOZATOKRA (ALTERNATÍV AJÁNLATOKRA) vonatkozó információk:
Ajánlatkérő két változatra kér ajánlatot (azaz a többváltozatú ajánlat benyújtását kötelezően előírja),
melyek között technológiai eltérés van: Az alapajánlatot szikkasztómezős technológiára, míg az alternatív
ajánlatot gyökérzónás technológiára kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a technológiai eltérés miatt az alapajánlat és az alternatív ajánlat
árazatlan költségvetései eltérőek (a berendezések és a monitoring kutak darabszáma ugyanaz),
ajánlattevőnek két külön költségvetést kell benyújtania.
Az alapajánlat és alternatív ajánlat technológiai különbségének részleteit az árazatlan költségvetések
tartalmazzák, melyek más munkanemeket és mennyiségeket tartalmaznak az alapajánlatnál és az
alternatív ajánlatnál.
A Műszaki Dokumentáció (jegyzői engedélyek, beépítési terv, hossz-szelvény, szivárgó terv, általános
műszaki leírás) mind az alapajánlatra, mind a változatra érvényes és kötelező.
Mind az alapajánlat, mind a változat ugyanannak a beszerzési igénynek a kielégítésére szolgáló eltérő
ajánlatot takar, amelyek egyidejűleg kerülnek értékelésre. Az értékelési szempontokat az ajánlatkérő
úgy határozta meg, hogy azok a változatokra, és a nem változatot képez ajánlatokra is alkalmazhatóak.
Ajánlatkérő valamennyi változatot az értékelési szempontrendszer szerint értékel és az értékelési
szempontrendszer szerinti legjobb ár-érték arányú - érvényes - ajánlat kerül nyertesként kihirdetésre.
Ajánlattevőnek tehát a felolvasólapot az alapajánlatra és az alternatív ajánlatra (változatra) is külön-külön
be kell nyújtania, az EKR nyilatkozatminta kitöltésével.
Ajánlatkérő - valamennyi ajánlat esetén - csak az alábbi kritériumoknak megfelelő kisberendezések
telepítését fogadja el:
- a szállítandó kisberendezés nem oldómedencéből és szikkasztó rendszerből áll
- a jogszabályi környezet által előírt kibocsátási határértékek betartásához nem szükséges kiegészítő enzim
adagolás
- a szennyvíztisztító rendszerben maximum 1 db szivattyú lehet, más villamos energiát fogyasztó
gépészeti elem nem, melynek révén minimális az amortizációs és karbantartási költség
- a szállításra kerülő rendszer nem eleveniszapos és nem eleveniszapos-kontaktelemes eljárás
- a fogyasztónak semminemű fogyasztási szokásán nem kell változtatnia annak érdekében, hogy az elfolyó
szennyvíz határértéke betartható legyen
- a klóros takarítószerek alkalmazása sem okozhat határérték túllépést
Valamennyi ajánlat esetén a megajánlott rendszernek, berendezéseknek az alábbi kritériumoknak meg
kell felelnie:
- első üzembehelyezésű, legfeljebb két éve gyártott berendezések
- a rendszer átmosódása meg kell, hogy legyen akadályozva
- CE minősítésű bio-reaktort természet közeli eljárással kell kombinálni a stabil és olcsó üzemelés
érdekében
- Ajánlattevőnek CE minősítésű aerob fixfilmes, energiamentes bioreaktort kell telepíteni, melyet CE
minősítési okirattal is igazolnia szükséges
- a szennyvíztisztító berendezést kizárólag síkalapozással lehet rögzíteni
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Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik. A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének
megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai
szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki
Dokumentáció (műszaki tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési
helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy
azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának
minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M.1.) pontja szerinti szakember természetközeli szennyvíztisztítók
kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 max. 36 hónap) 15
2 3. A kötelező 12 hónap felett vállalt többletjótállás ideje a szennyvízkezelő berendezésekre és annak
minden alkatrészére vonatkozóan (hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
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) igen
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16 3113294489 Egyedi szennyvízkezelés
II.2.13) További információ
I. A II.2.7) pontban ismertetett 170 naptári nap teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy
előteljesítés megengedett, a teljesítés határideje a munkaterület átadásától számítandó, a kivitelezés
véghatárideje a 2023.05.31-ei dátumot nem haladhatja meg.
II. II.2.5) ponthoz:
A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében a többlettapasztalat értékelési szempont esetén meghatározott
legkedvezőbb szint, melyre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad: 36 hónap.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében a többletjótállás értékelési szempont esetén meghatározott
legkedvezőbb szint, melyre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad: 12 hónap.
III. Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere: "1. Nettó ajánlati ár (Ft.)"
értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a többlettapasztalat és a többletjótállásra vonatkozó
értékelési szempontok esetén egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett
képletek alkalmazásával.
Valamennyi értékelési részszempont esetén kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
IV. A felhívás II.2.5) (Értékelési szempontok) pontjában meghatározott "szakember" a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
V. A szakember többlettapasztalat értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.) pont
szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet) gyakorlati ideje/
tapasztalata van természetközeli szennyvíztisztítók kivitelezésében.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember
nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára
figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése és az
értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem
adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését
követő időszakból kell származnia.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Fenti igazolások/nyilatkozatok mintái megtalálhatóak az EKR nyilatkozatok között. Jelen eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az
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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. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. § szerinti, változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban nemleges
tartalom esetén is csatolni kell.
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: Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.2) pont szerinti alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
III.1.2) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - 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 az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 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.
P.2.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, a
számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: - az ajánlattevő
mely számlaszámokkal rendelkezik; - számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12
hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás. Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat ("sorbaállítás") érti.
Amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek
vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől
is szükséges nyilatkozatot csatolni.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
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közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan legalább 90
millió Ft teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
P.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján (megszűnt is) 30 napot
meghaladó sorbaállítás volt az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti
felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmények
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell
neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való
hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni
a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges
képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és
a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt
szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat
bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság
ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni
a teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M1.) pont szerinti jogosultsággal,
abban az esetben az alkalmasság igazolásához a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot
vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát és a szakember szakmai
önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát nem szükséges benyújtani, elegendő a
szakember kamarai nyilvántartási számáról és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről
nyilatkozni ajánlattevőnek.
Továbbá be kell nyújtani a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M.2.) 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő referenciaigazolást
köteles benyújtani. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az építési
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beruházás tárgya, az építési beruházás mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen a feltüntetett adatokból), a teljesítés ideje
(kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél
megnevezése és elérhetősége (referenciát adó szervezet neve, szervezet részéről referenciát igazoló
személy megnevezése, e-mail címe és telefonszáma), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásnak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
értelmében a szerződést kötő másik féltől (referenciát adótól) kell származnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI.
Felelős műszaki vezetés 3. rész] szerinti „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
(okleveles építőmérnök, okleveles infrastruktúra-építőmérnök; ill. építőmérnök, mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázási mérnök, okleveles hidrogeológus mérnök) vagy
ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel (3 év; ill. 5 év).
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi referenciával: legalább 50 db, kisebb
kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető. A bemutatott
referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint (2a)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül
befejezettnek, és legfeljebb 8 éven belül megkezdettnek kell lennie.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban 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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő nem írja elő szerződéses biztosíték nyújtását. Jótállás valamint kötbérek a III.2.2) pontban
ismertetettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges kivitelezői díjat a VP-6-7.2.1.2-16. kódszámú felhívásra
benyújtott nyertes pályázatából, Európai Uniós forrásból, valamint önerőből biztosítja, utófinanszírozással.
A Támogatás intenzitása: 95,000000 %.
Az ajánlattétel, szerződéskötés és elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a nettó kivitelező díj legfeljebb 25 %-ánák megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget
biztosít.
Nyertes ajánlattevő - amennyiben igényel előleget - 1 db előlegszámla benyújtására köteles, valamint 4 db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben részletezett ütemezés szerint.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vonatkozásában az alábbi jogszabályhelyek irányadóak.
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Irányadó: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdés. A Szerződés teljesítése során alkalmazandók a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
„utófinanszírozásra” vonatkozó szabályai is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, és 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:
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért jótállásra köteles. A teljes körű jótállás elvárt,
kötelező minimális időtartama 1 év, azaz 12 hónap. A jótállási időszak kezdő napja a sikeres műszaki
átadásátvételt követő első nap.
Kötbérek: Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki, a szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait 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
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/06 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- Ft
A befizetés helye: Ajánlatkérő számlavezető bankja (OTP Bank)
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11746029-15417794-02130000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetése /átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi
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intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az
olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani,
hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. és 3. értékelési szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok/dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden szükséges információval rendelkezik a
dokumentációban előírt feladatok teljesítéséhez, és a megajánlott ajánlati árból a feladat teljes körűen és minden
előírásnak megfelelően kivitelezhető.
5. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal
egyenértékű), melynek mértéke legalább 15 millió Ft/káresemény és legalább 25 millió Ft/biztosítási időszak
(szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik
az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
6. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari
kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában, (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a
szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
7. Az ajánlat részeként benyújtandó további dokumentumok, melyhez Ajánlatkérő mintát nem bocsát
rendelkezésre:
- Organizációs, deponálási és felvonulási terv
Kötelező tartalma: a tervnek helyszínrajzot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő köteles szerepeltetni az
alábbiakat: a közlekedési útvonalakat (amennyiben szükséges, akkor az esetleges lezárásokat is); az anyagtárolási
helyeket; a felvonulási létesítmények elhelyezését.
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- Indikatív teljesítési ütemterv: munkarészek/munkanemek szerint lebontva, idősávos ábrázolással.
- cégszerűen aláírt gyártói és/vagy forgalmazói nyilatkozatok a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
- a megajánlott berendezések műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
- a megajánlott CE minősítésű aerob fixfilmes, energiamentes bioreaktor CE minősítési okirata
8. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban helyszíni bejárás lehetőségét nem biztosítja.
9. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049) és dr. Fekete Júlia
(01088).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Vasszentmihály Község Önkormányzata (25107/2022)
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: Vasszentmihály Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15424202118
Postai cím: Fő Utca 66
Város: Vasszentmihály
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9953
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Császár István
Telefon: +36 94538003
E-mail: vm@vasszentmihaly.hu
Fax: +36 94538003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasszentmihaly.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/EKR001705432022/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/EKR001705432022/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 (útépítés)
Hivatkozási szám: EKR001705432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi közutak felújítása Vasszentmihályon: a 0117 és a 0132 hrsz számú külterületi utak felújítása a
dokumentációban 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): Tekintettel a beszerzés mennyiségére, műszaki tartalmára
és becsült értékére nem indokolt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. Ajánlatkérő megvizsgálta
a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az útfelújítási építési beruházás
jelen esetben nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Ennek oka elsődlegesen az, hogy a kettő érintett útszakasz önállóan kis beruházási volument jelent.
Amennyiben ajánlattevőknek önállóan kellene tervezni az egyes szakaszokra a beruházásra vetülő
általános költségeket, a felvonulási, őrzés-védelemi, organizációs-logisztikai költségeket - tekintettel
arra, hogy adott esetben kettő különböző kivitelező lehetne - bizonyosan összességében magasabb
ajánlati árakkal kellene számolnia ajánlatkérőnek, s a kis összegű szerződésekre fajlagosan magas említett
általános költségek rakódnának. A jelen, önkormányzatok számára is nehéz gazdasági helyzetben és a
háborús inflációs áremelkedések miatt ez akár a projekt megvalósítását is veszélyeztetné, mert a pályázati
költségkereten kívül komolyabb mértékű többletfedezetet az önkormányzat nem tud vállalni. A rendkívüli
energiaáremelkedések a felhasználható esetleges tartalékokat teljesen kimerítik.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi utak felújítása Vasszentmihályon
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vasszentmihály község közigazgatási területe: 0117 és 0132 helyrajzi
számú külterületi utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi közutak felújítása Vasszentmihályon: a 0117 és a 0132 hrsz számú külterületi utak felújítása
a dokumentációban részletezettek szerint (0117 hrsz számú út esetében: burkolatszélesség: 5,50 m, a
tervezési szakasz hossza: 1268,15 m; 0132 hrsz számú út esetében: burkolatszélesség: 5,50 m, a tervezési
szakasz hossza: 369,63 m)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap - minimum 12, maximum 36) 10
2 a szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású motorral üzemelő
gépjárművek száma (db - minimum 1, maximum 5) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 3297938322 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ
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
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból
kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll
vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1)). A Kbt. 62. §
(1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. (Kbt. 64. §).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,
továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá: 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 igazolnia kell. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor
amely 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 tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok
hatálya alatt. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági
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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. Nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés
szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki. [Kbt.69. § (11a) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pontja, illetve a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
alapján az ajánlattevőnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szerepelnie kell. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdés alapján a követelménynek való megfelelést az ajánlatkérő ellenőrzi
a közhiteles nyilvántartásokban. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. Kr.
1.§ (2)-(5) bekezdésére is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban
nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása
alapján csatolandó igazolások: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított két (2), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított –
árbevételről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
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amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 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 felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan - 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. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az igazolások benyújtása tekintetében az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző két
(2), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 70.000.000,- Ft-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági
követelménynek (G.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban
nem köteles megadni az M.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében. A
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó
igazolások: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett építési
beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
meghatározott módon (szerződést kötő másik fél által adott igazolással) igazolva. Az
igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum
év-hónap-nap pontossággal megadva); a szerződést kötő másik fél neve; az építési beruházás
tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen); közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információt (e
körben kérjük egyértelműen jelölni, hogy a korábbi szerződés közös vagy egyedüli
ajánlattevőként került-e teljesítésre) és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó
ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatását; vagy - a teljesítés
oszthatatlansága esetén - a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatokat, teljesítés helyét;
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés alapján Ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb
8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelményt a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
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kell igazolnia.
M.2. Ajánlattevőnek a Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni az M.2. pont
szerinti alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés
szerint Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások: a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján a a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával: nyilatkozat formájában a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló gépek bemutatása az alkalmassági követelménynek való megfelelés
szempontjából és a releváns
forgalmi engedélyek vagy azzal egyenértékű dokumentumok benyújtása.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban)
teljesített, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett, kivitelezésre vonatkozó
referenciával, amely mélyépítés tárgyú kivitelezést és/vagy felújítást tartalmazott, és ahol a
kivitelezés tartalmazott legalább 1000 fm hosszúságú útépítési munka kivitelezése vagy
felújítása munkarészt. A minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő, a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt géppel: minimum 4 méter munkaszélességű finisher
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okból,
amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, késedelmi (2%/nap), továbbá
meghiúsulási (20%) - kötbér fizetésére kötelezi magát az ajánlatkérési dokumentációban
részletezettek szerint. A nyertes ajánlattevőt a teljesítés napjától, az általa megvalósított
létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti, a megajánlott időtartamra
szóló jótállási kötelezettség és jótállási biztosíték (5%) nyújtási kötelezettség terheli az ajánlatkérési
dokumentációban részletezettek
szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a magyar forint. Vállalkozó a teljesítés során az esetleges előlegszámla
benyújtásán túlmenően 5 darab részszámlát (beleértve a végszámlát is) nyújthat be, az alábbiak
szerint: 1. részszámla: A Vállalkozási Szerződés 15 %-os mértékű megvalósult
teljesítése esetén. 2. részszámla: A Vállalkozási Szerződés minimum 40 %-os mértékű
megvalósult teljesítése esetén. 3. részszámla: A Vállalkozási Szerződés minimum 50 %-os
mértékű megvalósult teljesítése esetén. 4. részszámla: A Vállalkozási Szerződés minimum 80
%-os mértékű megvalósult teljesítése esetén. Végszámla: A Vállalkozási Szerződés 100 %-os
mértékű megvalósult teljesítés esetén. A részszámla összegét az ajánlatkérő által
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy,
hogy a részszámla szerinti
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nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján előleget
biztosít az
alábbiak szerint: Az ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Ajánlatkérő
az ajánlattevő kérésére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül
fizeti ki. Az előleg elszámolására a 3. részszámlában kerül sor. A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján
minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt
szabályokat. A Megrendelő a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseire is figyelemmel
– az alábbiak szerint teljesíti: a) ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót fog igénybe venni a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a szerződésben foglalt ellenértéket a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §. -ára figyelemmel fizeti meg, b) ha a Vállalkozó a teljesítéshez nem
fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a
Műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 30
napon belül kerül sor (előleg esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésbe
foglalt 15 napos fizetési határidővel). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában az EKR
rendelet 15. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. A bontási eljárással kapcsolatban
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (4) bekezdésében 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:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

663

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a
„VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázati forrás keretében kívánja a közbeszerzési
eljárást megvalósítani. A kivitelezéshez szükséges önerőt Ajánlatkérő saját forrásból kívánja biztosítani.
Amennyiben az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő ajánlatában szereplő
ellenszolgáltatás mértékéhez viszonyítottan, a kivitelezési munkálatok megvalósításához szükséges
ajánlatkérői önerő mértéke meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás mértékét, abban az
esetben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésére való tekintettel eredménytelenné
nyilváníthatja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1500000
A befizetés helye: eljárást bonyolító alábbi fizetési számlaszámán
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10403356-50526753-51571004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
rendelkezésre állását igazolni kell: az átutalást igazoló dokumentummal,
vagy a bankgarancia,
illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők
figyelmét, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig
be kell nyújtani! Az
ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt.
54. § és a vonatkozó
jogszabályok szerint értendőek.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Legalacsonyabb nettó ár: fordított arányosítás elve; Vállalt jótállás időtartama: egyenes arányosítás elve;
A szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású motorral üzemelő járművek
száma: egyenes arányosítás elve
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 Ajánlatkérő konzultációt, illetve helyszíni szemlét nem tart.
2. Hiánypótlás: az Ajánlatkérő teljes körben biztosítja.
3. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeleti, továbbá a vonatkozó
jogszabályok előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
4. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a
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dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől – az EKR rendszerben. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg – az EKR rendszerben.
5. Az ajánlatot az EKR-en keresztül szükséges benyújtani.
6. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
7. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar
fordítást is.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páli János
(lajstromszám: 00746).
10. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest
ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
Gazdasági / pénzügyi alkalmasság, Műszaki / szakmai alkalmasság.
12. A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára (jelen eljárás feltételes meghirdetésére
tekintettel a szerződéskötésre csak a feltétel teljesülésekor kerül sor) – a kivitelezés teljes
időtartamára összkockázatú (contractors' all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a tárgyi projektre (vagyis a tárgyi projekt megnevezése
szerepeljen a kötvényben). Mértéke: min. 10.000.000, Ft / káresemény, és min. 50.000.000,- Ft / éves
kártérítési limit. A Biztosítás benyújtásának határideje: (a) a biztosítás megkötésének igazolása a szerződés
aláírásának napja, (b) a
vonatkozó kötvények benyújtása a szerződés aláírásának
napjáig. A fenti határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
13. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el.
14. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat meg kell jelölni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Zalalövő Város Önkormányzata (25285/2022)
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: Zalalövő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734367220
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Antal
Telefon: +36 92371001
E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu
Fax: +36 92571033
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalalovo.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/EKR001667222022/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/EKR001667222022/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:
Salla Műv. Központ épület energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001667222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

667

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zalalövői Salla Művelődési Központ épület energetikai fejlesztése, homlokzat és födém hőszigetelés,
nyílászáró csere, akadálymentes rámpa átalakítása.
1.) Homlokzati falfelület hőszigetelése 15 cm vastagságú polisztirol hőszigeteléssel, külső szilikát
vékonyvakolat felületképzéssel, meglévő vakolat szükség szerinti javításával, a mészkő burkolat
lebontásával és újra vakolásával.
Tervezett mennyiség: 665,78 m2, mészkő burkolat bontása: 204,49 m2
2.) Lábazati betonlap burkolat bontása, felület újra vakolása, lábazati XPS hőszigetelés felrakása, mozaik
vékonyvakolat felületképzéssel.
Tervezett felület: 150,48 m2
3.) Ablakok közötti bordák hőszigetelése XPS hőszigeteléssel és festése
Tervezett felület: 91 m2
4.) Tetőtéri álló ablakok körüli utólagos szigetelése, felület festése
5.) Padlásfödém (színházterem fölött) utólagos hőszigetelése kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, kötésben
rakva 100+150 mm szerkezeti vastagsággal, páraáteresztő, vízzáró fóliával takarva. Tervezett felület:
627,48 m2
6.) Tetőtéri szerelt padlásfödém felett kőzetgyapot hőszigetelés készítése 150 mm szerkezeti vastagsággal,
páraáteresztő, vízzáró fóliával takarva.
Tervezett felület: 255,20 m2
7.) Homlokzati nyílászárók cseréje, a régi nyílászárók bontásával, új műanyag nyílászárók beépítése
háromrétegű üvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K, Uw=1,15 W/m2K), ajtószárnyakban ragasztott biztonsági
üveggel. A cserével összefüggő javítási munkák kivitelezése. Külső új ablakpárkány beépítése
Tervezett mennyiség: 115 db ablak, 3 db ajtó, vakolatjavítás és festés 156,32 m
8.) Alumínium vészkijárati ajtók beépítése színházteremben, a régi ajtók kibontásával.
Tervezett mennyiség: 2 db
9.) Akadálymentes rámpa átalakítása, korlát áthelyezéssel, új térkő burkolattal, érkező pihenő és előlépcső
burkolatcseréjével, kapcsolódó kiegészítő munkákkal
Tervezett felület: 14,25+36,41 m2
10.) Lábazatszigeteléssel összefüggő épület körüli járda kivitelezése, térkő burkolattal.
Tervezett felület: 60,48 m2
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
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(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, a korszerűsítés
műszaki tartalma, az egymáshoz átfedésben kapcsolódó, részben elválaszthatatlan munkarészek
(homlokzatszigetelés-színezés -nyílászáró csere) a közbeszerzés részenként kiírását nem teszik lehetővé
mivel a munkarészek egzakt módon és egyértelműen történő szétválasztása sem műszaki, sem költség
oldalon nem lehetséges. A több vállalkozó által végzett kivitelezés hosszabb kivitelezési időt és a műszaki
átfedések miatt várhatóan többlet költséget, vitákat eredményeznek és csökkentik az esetleges garancia
érvényesítésének lehetőségét.
Fentiek miatt a közbeszerzés részenként történő kiírása szakmai szempontból nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Salla Műv. Központ épület energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44221000-5

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45421100-5
45443000-4
45453100-8
45410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalalövő, 457 helyrajzi számú ingatlanon álló Salla Művelődési
Központ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.) Homlokzati falfelület hőszigetelése 15 cm vastagságú polisztirol hőszigeteléssel, külső szilikát
vékonyvakolat felületképzéssel, meglévő vakolat szükség szerinti javításával, a mészkő burkolat
lebontásával és újra vakolásával.
Tervezett mennyiség: 665,78 m2, mészkő burkolat bontása: 204,49 m2
2.) Lábazati betonlap burkolat bontása, felület újra vakolása, lábazati XPS hőszigetelés felrakása, mozaik
vékonyvakolat felületképzéssel.
Tervezett felület: 150,48 m2
3.) Ablakok közötti bordák hőszigetelése XPS hőszigeteléssel és festése
Tervezett felület: 91 m2
4.) Tetőtéri álló ablakok körüli utólagos szigetelése, felület festése
5.) Padlásfödém (színházterem fölött) utólagos hőszigetelése kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, kötésben
rakva 100+150 mm szerkezeti vastagsággal, páraáteresztő, vízzáró fóliával takarva. Tervezett felület:
627,48 m2
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6.) Tetőtéri szerelt padlásfödém felett kőzetgyapot hőszigetelés készítése 150 mm szerkezeti vastagsággal,
páraáteresztő, vízzáró fóliával takarva.
Tervezett felület: 255,20 m2
7.) Homlokzati nyílászárók cseréje, a régi nyílászárók bontásával, új műanyag nyílászárók beépítése
háromrétegű üvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K, Uw=1,15 W/m2K), ajtószárnyakban ragasztott biztonsági
üveggel. A cserével összefüggő javítási munkák kivitelezése. Külső új ablakpárkány beépítése
Tervezett mennyiség: 115 db ablak, 3 db ajtó, vakolatjavítás és festés 156,32 m
8.) Alumínium vészkijárati ajtók beépítése színházteremben, a régi ajtók kibontásával.
Tervezett mennyiség: 2 db
9.) Akadálymentes rámpa átalakítása, korlát áthelyezéssel, új térkő burkolattal, érkező pihenő és előlépcső
burkolatcseréjével, kapcsolódó kiegészítő munkákkal
Tervezett felület: 14,25+36,41 m2
10.) Lábazatszigeteléssel összefüggő épület körüli járda kivitelezése, térkő burkolattal.
Tervezett felület: 60,48 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (0 – 36 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 Alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hónap 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00011
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II.2.13) További információ
A pályázati forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. A beruházás a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú) felhíváson nyertes ,,Zalalövői
Salla Művelődési Központ és Könyvtár energetikai felújítása” pályázati forrásból és az Önkormányzat által
biztosított önerőből kerül megvalósításra.
A felhívás II.2.5 pontja szerinti szakember a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel ("személyi
állomány") értelmezendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet, olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel
szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdésre hivatkozással
előírja, hogy a kizáró okok szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 69. § (11) bekezdés
szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során a gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában
ellenőrzi.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. Ajánlattevő vonatkozásában:
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevő nyilatkozatot kell benyújtani, amely tartalmazza a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (vagyis 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). Az ajánlatkérő a Kormány
rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. Alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. §
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet. A gazdasági szereplő nyilatkozhat arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1.§ (7). Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a (öntisztázás).
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 Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 21. § (2) b.)
pontja alapján igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,
végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. A végzettség az oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az
önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A szakembereknek nyilatkozniuk
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szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Az időben
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az
alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás
igazolásakor. A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a tevékenységet, amelyhez e kapacitásokra szüksége van. A szakember
vonatkozásában valamennyi megkövetelt igazolást be kell nyújtania ajánlatában, figyelemmel arra, hogy
Ajánlatkérő ezeket a Kbt. 76.§ ellenőrzésére kéri be, valamint Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdésre
hivatkozással előírja, hogy az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés,
a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. Ajánlattevő
élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) valamint (11) (12) bekezdésében és
a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel
időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor
a.) a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a
végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, és
b.) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges, csak a
nyilvántartásba vétel időpontjáról kell nyilatkozni, mivel az alkalmassági követelménynek való megfelelést
Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázis tartalmából.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási
módok helyett. A Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, építési beruházás közbeszerzése esetén,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2)
bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. A Kbt. 65.§ (11) bekezdésének megfelelően 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
Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait,
ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. A Kbt. 65. § (12) bek
alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
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- egy fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, vagy MV-É-R kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság vagy azekkel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013 (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklete VI /1. rész 2. pontjában, illetve 3. pontjában meghatározott - vagy azzal egyenértékű
- végzettséggel és gyakorlattal vagy
- egy fő, érvényes a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész 2., illetve 3. pontja szerinti
MV-É, vagy MV-É-R kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti azzal egyenértékű)
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Amennyiben ajánlattevő ugyanazon alkalmassági követelmény igazolása körében szükségtelenül több
szakembert is bemutat, úgy Ajánlatkérő a több szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés valamint az értékelési részszempont
alátámasztásaként.
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:
Ajánlattevő, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a
nettó vállalkozási díj 1 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden
késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 30 napi tétel tekintetében lehet
érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Ajánlattevőt a szerződésszerű teljesítés alól.
Meghiúsulási kötbér:
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Ajánlattevő érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén Ajánlattevő a
nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha azok Ajánlatkérő szerződésben
vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakadnak.
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel
okozott kárának a megtérítését akkor is követelhetik, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Jótállás idejére nyújtott biztosíték:
Ajánlattevőnek, a vállalt (megajánlott) jótállás idejére a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő mértékű ,
összegű pénzügyi biztosítékot kell nyújtania.
Késedelmi kamat:
Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérőa Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Számlázás: Vállalkozó olyan részszámlák és végszámla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyek
mindegyike megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak.
Áfa tv. 142. § (1) b). Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott tevékenység
olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely építési engedély nélkül végezhető építési
tevékenységnek minősül.
Amennyiben Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe Ajánlatkérő a számla ellenértékét - a
2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32./A. §-a
szerint egyenlíti ki.
A teljesítés során a Vállalkozó legfeljebb egy db előleg számlát, 3 db (három darab) részszámlát és a
végszámlát állíthatja ki, a következők szerint:
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Előleg számla: ha Vállalkozó kéri a teljes ellenszolgáltatás nettó összeg 5%-ának megfelelő összegű
előleget, az előleg
megérkezésekor,
1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték 25 %-át kitevő összegről,
2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték további 25 %-át kitevő összegről
3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték további 25 %-át kitevő összegről
Végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadásátvétel sikeres lezárását követően, a szerződéses érték fennmaradó, részszámlák alapján még ki nem
egyenlített összegéről. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni.
További részletek a szerződés-tervezetben.
Irányadó továbbá Kbt. 27/A §
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló
ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 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.
Kbt. 68. § szerint - hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
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x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft
A befizetés helye: bármely OTP Bank fiók, vagy Posta
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749008-15432405
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: kedvezményezett: Zalalövő Város
Önkormányzata
utalási közlemény: Salla ajánlati biztosíték
utalási, befizetési bizonylat másolata, vagy Kbt.54.§(2) szerinti bankgarancia, készfizető kezesség,
biztosító által kiállított nyilatkozat esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű
magánokirattal. Kbt. 41/A.§(2) Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha egy Ajánlattevő bocsátja
rendelkezésre az adott részre a fenti ajánlati biztosítékot. Kbt.35.§ (5)
Ha az AT az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben
bocsátja rendelkezésre, ajánlata érvénytelen lesz.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 54.§(4)-(6) bekezdéseire.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Vállalkozói díj (nettó HUF) értékelési szempont esetén: fordított arányosítás, további értékelési
részszempontok esetén: matematikai függvény két szélső érték meghatározásával.
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 ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5)-(6)
bekezdés a.) b.)pontra vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is csatolni kell.
Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát
- a Kbt. 62. § (1) k.) pont kb.) alpont szerint,
- a 67. § (4) bekezdés szerint,
- folyamatban lévő változás-bejegyzést,
- Kbt. 35. §, 65. § (7) (12) bekezdés szerint, továbbá - szükség esetén a kapacitást nyújtó szervezet szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is csatolja.
Nyilatkozni szükséges Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdéseire, csatolandó az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-minta vagy aláírási címpéldány, nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Kbt. 62. § (1) h.) -k.)
és m.) pontok tekintetében (ajánlatkérő a kizáró okok fennállását e pontok tekintetében vizsgálja), szükség esetén
a Kbt. 64. § szerint szükség esetén öntisztázás dokumentuma is csatolandó.
2. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire.
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3. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül. A bírálat
elősegítése érdekében xls formátumban is kérjük csatolni, valamint Ajánlattevő által aláírt pdf formátumban is
kérjük feltölteni. Kérjük figyelemmel lenni a felhívás II.2.13. pontjában meghatározott feltételekre.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére) amennyiben
a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek.
5. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. A helyszín szabadon megtekinthető.
7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – feltételes közbeszerzés esetén a
szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (hatályba lépést követő 8 napon
belül) – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő
által a jelen felhívásban illetve a szerződéstervezetben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az előírt
szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Felelősségbiztosítás mértéke: 30 000 000 HUF/év és legalább 15
000 000 HUF/káresemény mértékű építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítás.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
9. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
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 való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek
az ajánlatában igazolnia kell gyártói katalógussal, az eltérések pontos megjelölésével.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Juhász Imre, lajstromszám: 00607
11. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, vagyis az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Számítási hiba javítása megtörténik az értékelést megelőzően.
12. Ajánlatkérő a műszaki alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta
meg.
13. Irányadó idő magyarországi helyi idő szerint értendő
14. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Az eljárás a Kbt. 75.§(2)bekezdés b)pontja alapján eredménytelenné nyilvánítható.
16. Az eljárásban a Gazdasági szereplő saját rendszere által igazolt EKR.GOV.HU rendszerhiba időpont nem
fogadható el. Bármely ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű technikai kockázatot a gazdasági szereplő visel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Készenléti Rendőrség (25514/2022)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várnai Orsolya
Telefon: +36 14327300
E-mail: varnaioj@kr.police.hu
Fax: +36 14327300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.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/EKR001809752022/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/EKR001809752022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ továbbfejlesz
Hivatkozási szám: EKR001809752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

679

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében kerül megvalósításra a Közép-Európai CBRN-E Kiképző Központ továbbfejlesztése a
II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ továbbfejlesz
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: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., 38897 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében kerül megvalósításra a Közép-Európai CBRN-E Kiképző Központ továbbfejlesztése az
alábbiak szerint:
- új oktató és gépjárműtároló épület (építési engedélyhez kötött tevékenység, szerződés. 1.5. pontja
szerinti építési, kivitelezési engedély rendelkezésre áll) 1. sz. melléklet szerinti helyszínrajzon megjelölt
területen;
- meglévő, XVI/B. épület .felújításának az 1. sz. melléklet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen és
épületen (építési engedélyhez nem kötött tevékenység).
Felújítandó garázs alapterülete 600 m²
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Építendő új garázs alapterülete 250 m²
Referencia kapcsán a mértékadó az új garázs alapterülete.
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 Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előteljesítési napok száma (a munkaterület átadásától számított 180 naptári
napos teljesítési határidőből) (min 0, max 20 naptári nap) 15
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 15
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) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-6.3.1/19-2021-00001
II.2.13) 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.
Ajánlatkérő a nap alatt naptári napot ért.
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 valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek
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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.
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.
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: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti
pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re,
valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban
be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
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dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja
továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként
benyújtani.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7)
bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
a közbeszerzés tárgya (épület kivitelezés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás) szerinti - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a mindösszesen 180.000.000,- HUF értéket.
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
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmassági követelmény igazolásához
benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben
rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről
(amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az
igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős
műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy
azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve
képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember
regisztrációs számát, valamint a bejegyzés időpontját.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember
tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai
nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó
igazolásokat.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés
megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében
felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított öt évben nem rendelkezik legalább 1 db könnyűszerkezetes épület bővítésére ÉS/VAGY
felújítására ÉS/VAGY építésére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciával, ahol a
bővítéssel/felújítással/építéssel érintett épület alapterülete elérte a nettó 187 m2 alapterületet.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó nélkül
számított – késedelemmel érintett részszámla/végszámla nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér
kumulált összegének felső határa a - az általános forgalmi adó nélkül számított – a nettó vállalkozói díj 20
%-a.
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási
kötbér alapja a - az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a
késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk.
6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének
figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36
hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Teljesítési biztosíték: Mértéke: 5 %, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
formában. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell
rendelkezésre kell állnia. A teljesítési biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a
másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
(legfeljebb a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig) folyamatosan rendelkezésre
kell állnia.
Jólteljesítési biztosíték: Mértéke: 5 %, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
formában. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejáratáig kell rendelkezésre kell állnia. A jótállási
időszakon „túlnyúló” biztosíték, kifejezetten csak okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik,
egyebekben a biztosíték a biztosított cselekmény bekövetkeztekor felszabadításra kerül. A jólteljesítési
biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban
a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően (legfeljebb a jótállási időszak végéig)
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb
közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- ában
foglaltakra tekintettel.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján kizárja a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági igények
párhuzamos alkalmazását.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben a BBA-6.3.1/19-2021-00001 számú projekt forrásából,
valamint egyedi kormánydöntéssel megítélt állami támogatásból finanszírozza. Az uniós támogatás
utófinanszírozású, intenzitása: 100,000000%.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet alkalmaz. Mértéke: 3 %.
Fizetési ütemezés:
1 db előlegszámla (opcionális), 2 db részszámla és 1 db végszámla.
a) Előleg: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés alapján a munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül kifizetésre.
b) 1. részszámla: a Vállalkozói díj 25 %-a, 25%-os készültségi fok elérésekor,
c) 2. részszámla: a Vállalkozói díj 50 %-a, 75 %-os készültségi fok elérésekor,
d) végszámla: a Vállalkozói díj 25 %-a, 100 %-os készültségi fok elérésekor,
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
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A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5)-(6), (8) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 és 32, valamint 32/A §aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020 közötti
programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból
származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
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.
VI.3.4 pont folytatása:
16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a munkaterület átadására köteles a szerződés teljes
időtartamára legalább 120.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 240.000.000,- Ft/év kártérítési
limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.
17. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK
a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának
helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2
nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás
feladásának a napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az
ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban
csatolni szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első
munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az
átszámítás alapját referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik.
19. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes
arányosítás.
20. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
tekintettel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján
feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy a szerződés hatálybalépésének
feltétele a Támogatási szerződés módosítása. A szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási
Szerződés módosításának hatályba lépése, az Ajánlatkérő által kért tartalommal. A támogatásra irányuló
igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak
Ajánlatkérő külön erre vonatkozó döntése alapján lép hatályba.
22. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lévay-Nagy Karolina (01342).
23. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a felhívás II.2.5) pontjában foglalt értékelési
szempontok szerint. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont:
egyenes arányosítás.
24. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés
eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
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rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet
részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalommeghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
tartalmazza. Ajánlattevő ajánlatában köteles az átláthatósági nyilatkozatot benyújtani.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022. december 1. napján 10:00 órakor. Találkozó a 1101 Budapest,
Kerepesi út 47-49. szám alatti ingatlan előtt a főbejárati kapunál, figyelemmel az Ajánlatkérő által
alkalmazott beléptetési rendszerre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
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IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/12/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az
ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
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 – a ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való
részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció.
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 az EKR
rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi
határidő lejártáig kell benyújtani.
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 (nemleges nyilatkozat is
szükséges, 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/ekr
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
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legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött
formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.)
Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
14. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési
szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat is.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb
a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont
szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte
és arról korrigendumot ad fel.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha
a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól
vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (24551/2022)
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: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 209662908
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vjsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vjsz.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: Nagyvállalat
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: Járműjavítás
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:
JÁRMŰKARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS
Hivatkozási szám: EKR000864932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

690

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50117000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft., mint Ajánlatkérő részére járműkarbantartást szolgáló lakatosipari munkák
ellátása keretszerződés alapján. Ajánlatkérő a keretösszeget nettó 57.000.000 forintban határozta meg,
melynek 80 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő székhelyén (1106 Budapest, Fehér út 1/b.), az egyedi
megrendelésben meghatározott, T5C5 jármű acél vázás szemcseszórásos felülettisztítás és műszaki
állapotfelvétel után lakatos munkák elvégzése, a jármű lakatos minőségi átvételre történő előkészítése. A
munka különféle vázszerkezeti tartóelemek és lemezelések hegesztéssel és hideg/meleg egyengetéssel
történő javítását, cseréjét foglalja magába.
A munkák elvégzése során irányadók a szakterületi jogszabályok, szabványok, egyéb szakmai/
szakmagyakorlási szabályok.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57000000 (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: JÁRMŰKARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50100000-6

További tárgyak:
50117000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft., mint Ajánlatkérő részére lakatosipari munkák ellátása keretszerződés
alapján. Ajánlatkérő a keretösszeget nettó 57.000.000 forintban határozta meg, melynek 80 %-ára vállal
lehívási kötelezettséget.
Az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő székhelyén (1106 Budapest, Fehér út 1/b.), az egyedi
megrendelésben meghatározott, T5C5 jármű acél vázás szemcseszórásos felülettisztítás és műszaki
állapotfelvétel után lakatos munkák elvégzése, a jármű lakatos minőségi átvételre történő előkészítése. A
munka különféle vázszerkezeti tartóelemek és lemezelések hegesztéssel és hideg/meleg egyengetéssel
történő javítását, cseréjét foglalja magába.
A munkavégzés során alkalmazott hegesztési-vágási eljárások:
- Huzalelektródás aktív védőgázos ívhegesztés (MSZ EN ISO 4063 - 135)
- Lángvágás acetilén-oxigén vágópisztolyokkal (MSZ EN ISO 4063 - 81)
- Lángegyengetés acetilén-oxigén keverőszárakkal
A munkavégzés során megmunkálandó anyagminőségek:
- DC01 (MSZ EN 10130)
- S235JR; S355JR (MSZ EN 10025)
Elvégzendő feladatok a teljesség igénye nélkül:
- Sérült alkatrészek kivágása
- Homloklemezek javítása, cseréje
- Oldallemezek javítása, cseréje
- Oldallemezek egyengetése
- Merevítők egyengetése, cseréje, javítása
- Tetőlemezek javítása
- Oldalsó szoknyalemezek beépítése
- Eső elvezető csatornák javítása, cseréje
- Különféle zárak, zsanérok javítása, cseréje
- Alkatrészgyártók által gyártott fém alkatrészek beépítése, behegesztése
A munkák elvégzése során irányadók a szakterületi jogszabályok, szabványok, egyéb szakmai/
szakmagyakorlási szabályok.
Ajánlatkérő az elvégzendő munkákat felmérte és azok mennyiségére, időbeli párhuzamosságára, eltérő
munkavégzési helyére tekintettel legalább 6 fővel látja a feladatot teljesíthetőnek, amit a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minimum létszámként határoz meg. Erre felhívjuk az ajánlattevők figyelmét!
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

692

x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő vállalása, hogy a megrendeléstől számítva hány munkanapon belül
biztosítja Ajánlatkérő székhelyén vagy általa meghatározott egyéb helyen a munkavégzés megkezdését
(min. 1, max. 5) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó óradíj / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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:
13581 / 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: 1 Rész száma: Elnevezés: JÁRMŰKARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KMC WORK Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26740476241
Postai cím: Váczi Út 47/B Ü-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kmcworkkft@gmail.com
Telefon: +36 703609824
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26740476241
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: 57000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: KMC WORK Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26740476241
Postai cím: Váczi Út 47/B Ü-1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26740476241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatkérő keretösszeget határozott meg a szerződés végleges összértékeként, amelynek 80%-ig
vállalt lehívási kötelezettséget. Az ár értékelési szempont az eljárás során azonban egyösszegű nettó óradíj
volt, amelyre a nyertes ajánlat szerinti megajánlás nettó 7.700 Ft/óra volt. Az eljárás bontás során hirdetett
rendelkezésre álló keret óradíj nettó 5.000,- Ft. A legkedvezőbb érvényes ajánlat szerinti megajánlás és a
bontás során hirdetett rendelkezésre álló fedezet összege közötti különbözet, ami nettó 2.700,- Ft/óra a
BKV Vasúti Járműjavító Kft. saját költségvetése terhére rendelkezésre áll és a tárgyi eljárás fedezete ekként
kiegészítésre került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (25357/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.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: Egészségügyi intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Központi Gyógyszertár steril tér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000772682022
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:
BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 Központi
Gyógyszertár
tisztatéri helyiségek lég és hűtéstechnikai berendezések cseréjének kivitelezése illetve új szellőzés
kialakítása
A részletes feladatleírást az árazatlan költségvetés, illetve a dokumentáció részét képező műszaki rajzok,
műszaki leírás tartalmazzák. Az építési beruházás építési engedélyhez nem kötött. 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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61989600 (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: Központi Gyógyszertár steril tér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3526 MISKOLC, SZENTPÉTERI KAPU 72-76. (HRSZ.: 3086/25)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 Központi
Gyógyszertár
tisztatéri helyiségek lég és hűtéstechnikai berendezések cseréjének kivitelezése illetve új szellőzés
kialakítása.
A gyógyszertár tervezéssel érintett helyiségeinek jelenlegi hőleadói és szellőzése a tisztatéri
követelményeknek nem felel meg.
A tisztatéri követelményeket teljesítendő helyiségek meglévő szellőzései és hőleadói elbontásra kerülnek,
hőleadó cserével és új szellőzés kialakításával a munkafolyamatok részére a megfelelő tisztaságú
környezet biztosítottá válik.
A 008-009 , 017 és 019 - jelű helyiségek szellőzését biztosító ágvezeték elbontás után új nyomvonalon
kerül visszaépítésre.
Az átalakítás során az álmennyezetben szerelt szellőzési vezetékek igénytől függően visszabontásra
kerülnek.
A tervezett átalakítást kiszolgáló tisztatéri szellőző rendszer szellőző vezetékei a közlekedői traktus
álmennyezetében kerülnek beépítésre.
A légkezelő és a hűtést kiszolgáló MITSUBISHI gyártmányú levegős hőszivattyúk telepítését a külső térben
az épület ÉNY-i falsíkjának közelében irányoztuk elő.
A kültéri légkezelőberendezés energia ellátását biztosító fűtési vezeték fagyvédelmét a közvetítő közeg
35%-os ethylénglycol- víz keverékkel történő feltöltésével vettük figyelembe.
Ez a módosítás a szellőzés és kapcsolódó munkarészeire – gőznedvesítés víz/csatorna, hőellátás, hűtés terjed ki, az érintett helyiségek radiátoros fűtését nem tartalmazza.
1. Vízellátás :
A téli időszakban a szellőző levegő nedvességtartalmának emelése, párásítása szükséges.
A feladat biztosítására CONDAIR EL20 típusú elektromos üzemű gőznedvesítő üzemével számol a terv.
Méretezési állapotban a szükséges gőzigény 18,02kg/ó, vízpótlása a meglévő hidegvíz hálózatról
biztosított. A gőznedvesítő automatikus üzemű, a gőzmennyiség szabályozása a távozó levegő
páratartalmáról tervezett.
A beltéri telepítésű berendezés elektromos úton fűtött, hidegvízoldali csatlakozás elzáró szerelvénnyel és
MK5 típusú vízszűrővel kerül kialakításra.
A kondenzátum és az időszakos regenerálás során keletkező csurgalékvíz a berendezés közelében lévő HL
lefolyótölcséren szennyvíz csatornába vezetett.
A gőznedvesítőből távozó magashőmérsékletű – t >90°C – ürítő/ csurgalékvíz DWC típusú szelepkészlettel
a csatornába történő bevezetés előtt visszahűtésre kerül.
A technológia napi max.vízigénye 0,43 m3.
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A hidegvízellátást biztosító ágvezetéket REHAU Rautitan stabil csõvezetékbõl irányoztuk elõ
toldóhüvelyes kialakításban, Kaiflex PE csőhéjjal hőszigetelt kivitelben, szabadon illetve álmennyezetben
történő elhelyezéssel.
A gőzfejlesztő és a beltéri nedvesítő csatornaszakasz közötti- DS 80 gőztömlő, KS10 kondenztömlő csövezés a berendezés részét képezi. A gőzlándzsánál képződő kondenzátum a biztonsági hurokkal
ellátott KS10 kondenzvíztömlővel a gőzfejlesztőbe kerül visszavezetésre.
A nedvesítő csatornaszakasz kondenzgyűjtő tálcás kialakítású, a kondenzátum a csatornába kerül
elvezetésre egyedi szifonon keresztül. Az elvezető cső NA20 méretű rézcső.
A megszerelt hidegvíz rendszer üzembehelyezése előtt fertőtlenítendő és vízminta vételezendő.
A csurgalékvíz/ kondenzvíz vezetékek szintén mûanyagból kivitelezendõk, igénytõl függõen PE
csőanyagból hegesztett kivitelben illetve WAVIN gyártmányú ED-TECH tokos csõvezetékbõl.
A kivitelezési munkák megkezdése előtt az átalakítással érintett helyiségek hőleadói
leszerelésre kerülnek.
Az átalakítással érintett helyiségek fűtése az épület meglévő fűtési hálózatáról biztosított.
A tervezett konvektív hőleadók VOGEL-NOOT típusú kompakt lapradiátorok, higiéniai kivitelben, melyeket
a meglévő fűtési rendszerhez illeszkedően 80/65°C illetve 80/70 °C
hőfoklépcsővel irányozzuk elő.
A radiátorok a meglévő termosztatikus radiátorszeleppel és visszatérő ági szerelvényekkel
kerülnek beépítésre.
A termosztátfejek egységesen megmaradnak.
A tervezett tisztatéri szellőző rendszer frisslegős, temperált. A szellőző levegő max. hőmérséklete 22°C.
A szellőzés fűtésigénye QFÜT=24.4kW mely kalorikus teljesítmény - Megrendelői adatszolgáltatás szerint az épület -0,70-es pinceszinten lévő hőközpontban rendelkezésre áll.
A meglévő gyógyszertári szellőzés hőellátását biztosító alapvezetékről leágazás készül a tervezett tisztatéri
szellőzés részére.
A tervezett légkezelő hőellátása leválasztó hőcserélővel 70/50°C hőfoklépcsőre méretezett.
A DANFOSS gyártmányú lemezes hőcserélő a pincei raktártérben kerül elhelyezésre.
A hőellást biztosító áramkör hőközponti részén a meglévő UPS 32-60 típusú keringtető szivattyú
lecserélésre , a hőmennyiségmérő kibontásra kerül.
Karakterkorlát miatt műszaki leírásban folytatódik.
A részletes feladatleírást az árazatlan költségvetés, illetve a dokumentáció részét képező műszaki rajzok,
műszaki leírás tartalmazzák. Az építési beruházás építési engedélyhez nem kötött. 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. Ajánlattevő köteles a konkrétan
meghatározott termékek esetén azok paraméterszintjét (műszaki követelményeit) megvizsgálni és
amennyiben más típusú terméket ajánl meg, úgy annak legalább ezen szintet elérő paramétereket kell
teljesítenie. Ezen vizsgálatot illetve termékhelyettesítést Ajánlattevőnek külön nyilatkozat keretében
szükséges rögzítenie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (előny a
nagyobb) 30
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) (előny a kisebb) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi Gyógyszertár steril tér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11066901244
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL) www.janosikkft.hu
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244
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: 61989600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti szakipari
munkák, épületgépészeti munkák, elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11066901244
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244
Hivatalos név: Termo-Fázis Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11384757205
Postai cím: Bruckner Győző Utca 29
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11384757205
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:
2022/10/06 (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:
44/2015. (XI.02.) MvM rendelet 18. §
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: –
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. (1047 Budapest Attila Utca 34.)., Adószám:
11066901-2-44
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. (1047 Budapest Attila Utca 34.)., Adószám:
11066901-2-44
Termo-Fázis Kft (3525 Miskolc, Bruckner Győző utca 29.), Adószám:11384757-2-05
d.) Az Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Bucsu Község Önkormányzata (25219/2022)
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: Bucsu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15423768118
Postai cím: Rohonczi Utca 2
Város: Bucsu
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Sándor
Telefon: +36 703337333
E-mail: jegyzo@se.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bucsu.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:
Bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR001069932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

705

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bölcsőde építése Bucsu Község Önkormányzata részére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 214170009 (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: Bölcsőde építése
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: HU222 A teljesítés helye: 9792 Bucsu, Rohonci u. 53. HRSZ:370
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
beépített bruttó terület összesen: 332,73 m2
- meglévő buszmegálló 13,13 m2
- tervezett bölcsőde 310,60 m2
- tervezett kerti játéktároló 9,00 m2
Főbb mennyiségek:
Meglévő iskola épület bontása, gépi erővel, (építési törmelék elszállításával) 1 klt
Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal 10 db
Lombos fa ültetése földlabdás vagy konténeres 6 db
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 180 m3
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén 1083 m3
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 477 m2
Válaszfal építése 237 m2
Fa tetőszerkezetek készítése 268 m2
Tetőlécezés betoncserép alá 352 m2
Pergola készítése, faszerkezetből, gyalult kivitelben 1 klt
Oldalfalvakolat készítése 709 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet 211 m2
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel 352 m2
Műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése 19 db
Beltéri ajtó elhelyezése 20 db
Kerítés elhelyezése épület körül, 120 cm magas fa, függőleges osztású kerítés a pálcák közötti távolság: 8
cm 65 db
Belső festés 763 m2
Külső fal; Homlokzati fal hőszigetelése 620 m2
Teakonyha, beépített konyhabútor elhelyezése 1 db
Melegvíztermelő berendezések 1 db
Mosogató elhelyezése és bekötése 3 db
Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése 1 db
Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése 5 db
Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése 2db
kondenzációs üzemű fali fűtő gázkészülék 1 db
Acéllemez kompakt lapradiátor 17 db
Mozgáskorlátozott hívószett vészjelzővel, nyugtázóval 1 db
Acéllemez elosztószekrény elhelyezése 1 db
Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése 1 db
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 31 db
LED-es közvilágítási lámpatest elhelyezése 5 db
Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése 4 db
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 20 db
Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben 1 db
Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése 1 készlet
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése 1 db
Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése 27 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső fektetése 237 m
Közmű bekötések vízvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe 1 db
Vízmérők elhelyezése 2 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

707

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36
hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2.1 pont szerinti pont szerinti szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 A felhívás III.1.3.) M.2.2 pont szerinti pont szerinti szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00025
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől értendő.
Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít az alábbi okok alapján: A beruházás egy helyrajzi
számon, egy épületben valósul meg, a felhívásban szereplő feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros
összehangolást igényel. Az érintett ingatlan mérete nem teszi lehetővé két kivitelező számára felvonulási
terület biztosítását. Több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni a különböző kivitelezők
munkáját. A rendelkezésre álló, kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai
szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben
párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségek,
organizáció) csak egyszer jelennek meg.
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
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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:
15944 / 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: Bölcsőde 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: 2022/11/15 (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: Szkendó Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27486418218
Postai cím: Mérleg Utca 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: general@szkendo.hu
Telefon: +36 709415449
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27486418218
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: 214170009
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
(MV-ÉG, MV-ÉV) építészeti munkák részfeladatai, gépészeti munkák, villamos munkák, ácsmunkák, falazás,
nyílászárók beépítése
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 nem

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

Hivatalos név: Szkendó Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27486418218
Postai cím: Mérleg Utca 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27486418218
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28958772218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28958772218
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:
2022/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (25386/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12165814244
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Dorottya
Telefon: +36 14524504
E-mail: kozbeszerzes@budapestspas.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Uszodavegyszerek beszerzése - 2022
Hivatkozási szám: EKR001186572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A keretszerződés futamideje alatt nettó 35.000.000,- forint keretösszegen belül uszodavegyszerek
szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak
szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35000000 (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: Uszodavegyszerek beszerzése - 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A BGYH Zrt. telephelyei az egyedi megrendeléseknek megfelelően
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
14 féle uszodavegyszer (vízkezelési és vízminőség javító) szállítása a dokumentáció részeként közreadott
ártáblázatban, és a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a tervezett mennyiség: 146.895 kg, mely
tervezetten 6 hónapra vonatkozik, de legfeljebb a nettó 35.000.000,- forint szerződéses keretösszeg
lehívásáig. Ajánlatkérő a keretösszeg lehívására vállal kötelezettséget, nem pedig az ártáblázatban
szereplő tervezett mennyiségekre. A tervezett mennyiségek az árképzés elősegítését szolgálják az adott
(vegyszerenkénti) volumenek meghatározásával.
A keretösszeg lehívása egyedi megrendelések alapján történik. A Vevő a tervezett keretösszeg 70%-ának
lehívására vállal szerződéses kötelezettséget, a teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből
eredően a Megrendelő nem köteles, de jogosult.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az árazatlan ártáblázatban a különböző termékekre
vonatkozóan megadott tervezett mennyiségektől a szerződés teljesítése során eltérjen, a keretösszeg
határain belül.
(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. Szállítási határidő (minimum 3 - maximum 8 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati összár (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:
Az értékelés módszere részszempontonként (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25. szerint):
1. Nettó ajánlati összár (Ft): fordított arányosítás
2. Szállítási határidő (minimum 3 - maximum 8 munkanap): két szélső érték közötti fordított arányosítás
A szállítási határidőt, kérjük munkanapban megadni.
Az értékelés módszertanát részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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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:
17471 / 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: Uszodavegyszerek beszerzése - 2022
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: 2022/11/21 (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: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11446970205
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446970205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34690883
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
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: Fuvarozás
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: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22737331243
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: erzsebet.racz@altox.hu
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V.2.10)
V.2.11)

Telefon: +36 12806546
Internetcím(ek): (URL) www.altox.hu
Fax: +36 12806415
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22737331243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 43961150 Pénznem: HUF
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22987392242
Postai cím: Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392242
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11446970205
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11446970205
Hivatalos név: Dinax Vízkezelési Kft
Nemzeti azonosítószám: 12028773242
Postai cím: Sárgarózsa Utca 13/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12028773242
Hivatalos név: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22737331243
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22737331243
Hivatalos név: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429635206
Postai cím: Kőiskola Út 3.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
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Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429635206
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
x 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 közbeszerzési szerződés keretszerződés megkötésére irányul, a szerződéses keretösszeg: nettó
35.000.000 Ft.
A nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő nettó ajánlati összár: 41.280.765 Ft.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Budapest Környéki Törvényszék (25238/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: 15311409242
Postai cím: Hungária Körút 179-187.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehoczki Emese
Telefon: +36 14676211
E-mail: lehoczkie@birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Lámpatestek cseréje - Budaörsi Járásbíróság
Hivatkozási szám: EKR001193042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31520000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budaörsi Járásbíróság (2040 Budaörs, Koszorú út 2.) épületében lámpatestek cseréje az eljárást
megindító dokumentumok részeként kiadott tervdokumentáció szerint. Az épületben szabvány szerinti
LED technológiával működő fényforrások szerelését tervezték. Összesen 542 db lámpatest és 70 fm
opálfedeles ledszalag kerül beépítésre.
A feladat magában foglalja a régi lámpatestek bontását és elszállítását, új kötések létesítését,
érintésvédelmi, villámvédelmi és szabványossági felülvizsgálat elvégzését mérőpontonként, minősítő irat
elkészítését, valamint a helyiségenkénti megvilágítás mérést.
További részletek a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő jelen beszerzés igényét vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés képezi, amelynek
meghatározó tárgya az árubeszerzés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15705358 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Lámpatestek cseréje - Budaörsi Járásbíróság
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budaörsi Járásbíróság épületében lámpatestek cseréje az eljárást megindító dokumentumok részeként
kiadott tervdokumentáció szerint.
A feladatnál fontos szempont, hogy a modern kor elvárásainak megfelelő kis fogyasztású LED fényforrások
kerüljenek
felszerelésre, ezzel csökkentve a Járásbíróság energiafelhasználását. A másik fontos szempont, hogy a
tervezett világítási hálózatnak meg kell felelnie a jogszabályokban előírt munkahelyi előírt megvilágítási
követelményeknek. A betervezett fényforrásoknak
üzembiztosan kell biztosítani a járásbíróság megvilágítását. A kiépítéskor ügyelni kell arra, hogy a lehető
legkevesebb utólagos építészeti munkát kelljen végezni.
A tervezéskor figyelembe vett világítási értékek:
Irodák 500 lux, Irattár 200 lux, Tárgyalók 500lux, Folyosók 2-300 lux
Összesen 542 db lámpatest és 70 fm opálfedeles ledszalag kerül beépítésre.
A feladat magában foglalja a régi lámpatestek bontását és elszállítását, új kötések létesítését,
érintésvédelmi, villámvédelmi és szabványossági felülvizsgálat elvégzését mérőpontonként, minősítő irat
elkészítését, valamint a helyiségenkénti megvilágítás mérést.
További részletek a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő jelen beszerzés igényét vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés képezi, amelynek
meghatározó tárgya az árubeszerzés.
(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 lámpatestekre vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18312 / 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: 2022.EI.XV.C.43/51. Rész száma: Elnevezés: Lámpatestek cseréje - Budaörsi Járásbíróság
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: 2022/11/17 (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
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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: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13322142244
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesinfo@eon-hungaria.com
Telefon: +36 300828529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13322142244
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: 15705358
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: Kivitelezés elektromos
munkái.
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: LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
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V.2.10)
V.2.11)

Nemzeti azonosítószám: 24307978242
Postai cím: Tengerszem Utca 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: drstrahltamas@datafly.hu
Telefon: +36 13076209
Internetcím(ek): (URL) www.lisys-project.hu
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24307978242
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: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13322142244
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13322142244
Hivatalos név: Sysco-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12766769241
Postai cím: Táborhegyi Út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12766769241
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10459340203
Postai cím: Kossuth Utca 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10459340203
Hivatalos név: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22987392242
Postai cím: Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392242
Hivatalos név: DML Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724218243
Postai cím: Méta Utca 27/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724218243
Hivatalos név: LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
Nemzeti azonosítószám: 24307978242
Postai cím: Tengerszem Utca 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24307978242
Hivatalos név: Városmajor Ingatlanforgalmazó és Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 12733178243
Postai cím: Etele Út 59-61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12733178243
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:
2022/11/18 (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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Csengerújfalu Község Önkormányzata (25348/2022)
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: Csengerújfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15443010215
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 102
Város: Csengerújfalu
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4764
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@gmail.com
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://csengerujfalu.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:
Csengerújfalu-Belterületi csapadékvíz elvezetés I.
Hivatkozási szám: EKR001700172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

728

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csengerújfalu-Belterületi csapadékvíz elvezetés I.
Műszaki tartalom:
A tervezett rekonstrukciós munkák Csengerújfalu Kossuth L. utcát, a Béke utcát, valamint a Táncsics M.
utcát érintik, ahol jelenleg földmedrű vízelvezető csatornák vannak, melyek funkciójukat már nem képesek
ellátni. A földmedrű csatornákat n TB", valamint „U" jelű mederburkoló elemekkel kívánják burkolni, ahol
nincs lehetőség nyílt árok kialakítására, ott zárt csatorna építésére kerül sor. A CS-3-0 j. csatorna 0+000
szelvénye és a Recsegedombi csatorna 1+444 km szelvénye között lévő 658 m földmeder, a CS-5-0 j.
csatorna 0+000 szelvénye és a Recsegedombi csatorna 1+924 km szelvénye között, valamint a CS-7-0
j. csatorna 0+000 szelvénye és a Sás-ágyi csatorna 7+663 km szelvénye között föld meder profilozást
szükséges elvégezni a tervdokumentáció szerint. A CS-6-0 j. nyílt csatorna gyűjti és vezeti a 25 hrsz-en
meglévő - Önkormányzat kezelésében lévő - agyaggödörbe vezeti a csapadékvizet. Az agyaggödörbe való
bevezetésnél DN40-es betétpallós tiltás aknát szükséges beépíteni.
Csapadékvíz elvezetés kiépítés összesen: 4204,1 fm
Tervezett létesítmények:
•TB 30/50/40 üregelt falú mederburkolat: 2366,90 m
·TB 30/50/40 teherbíró fedlap: 560,60 m
·TBF 30 vízáteresztő acélrácsos fedlap: 221,50 m
•DN400 KD-EXTRA csatorna: 232,40 m
•DN300 KD-EXTRA csatorna: 115,30 m
•mederburkolás: 311,50 m2
•támfal: 237 db
•50/200 útpadka folyóka: 580,90 m
•DNBO víznyelő fedlapos tisztító akna: 11 db
·földmeder profilozás: 898,60 m
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·DN40-es betétpallós tiltás előfej: 1 db
•5 m-es iszapfogó: 2 db (10 fm)
Befogadók: Önkormányzati kezelésben lévő belterületi csapadékvíz elvezető rendszer, 25 hrsz.-ú
agyaggödör, szikkasztóárkok, valamint a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
Recsegedombi és Sás-ágyi csatorna.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 294888000 (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: Csengerújfalu-Belterületi csapadékvíz elvezetés I.
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: Csengerújfalu
Érintett területek (hrsz.): 08, 018, 25, 30, 110, 156, 185, 349, 010, 224, 396, 31/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csengerújfalu-Belterületi csapadékvíz elvezetés I.
Műszaki tartalom:
A tervezett rekonstrukciós munkák Csengerújfalu Kossuth L. utcát, a Béke utcát, valamint a Táncsics M.
utcát érintik, ahol jelenleg földmedrű vízelvezető csatornák vannak, melyek funkciójukat már nem képesek
ellátni. A földmedrű csatornákat n TB", valamint „U" jelű mederburkoló elemekkel kívánják burkolni, ahol
nincs lehetőség nyílt árok kialakítására, ott zárt csatorna építésére kerül sor. A CS-3-0 j. csatorna 0+000
szelvénye és a Recsegedombi csatorna 1+444 km szelvénye között lévő 658 m földmeder, a CS-5-0 j.
csatorna 0+000 szelvénye és a Recsegedombi csatorna 1+924 km szelvénye között, valamint a CS-7-0
j. csatorna 0+000 szelvénye és a Sás-ágyi csatorna 7+663 km szelvénye között föld meder profilozást
szükséges elvégezni a tervdokumentáció szerint. A CS-6-0 j. nyílt csatorna gyűjti és vezeti a 25 hrsz-en
meglévő - Önkormányzat kezelésében lévő - agyaggödörbe vezeti a csapadékvizet. Az agyaggödörbe való
bevezetésnél DN40-es betétpallós tiltás aknát szükséges beépíteni.
Csapadékvíz elvezetés kiépítés összesen: 4204,1 fm
Tervezett létesítmények:
•TB 30/50/40 üregelt falú mederburkolat: 2366,90 m
·TB 30/50/40 teherbíró fedlap: 560,60 m
·TBF 30 vízáteresztő acélrácsos fedlap: 221,50 m
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•DN400 KD-EXTRA csatorna: 232,40 m
•DN300 KD-EXTRA csatorna: 115,30 m
•mederburkolás: 311,50 m2
•támfal: 237 db
•50/200 útpadka folyóka: 580,90 m
•DNBO víznyelő fedlapos tisztító akna: 11 db
·földmeder profilozás: 898,60 m
·DN40-es betétpallós tiltás előfej: 1 db
•5 m-es iszapfogó: 2 db (10 fm)
Befogadók: Önkormányzati kezelésben lévő belterületi csapadékvíz elvezető rendszer, 25 hrsz.-ú
agyaggödör, szikkasztóárkok, valamint a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
Recsegedombi és Sás-ágyi csatorna.
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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap, min. 0 max. 24 hónap, kizárólag egész szám ajánlható!) 10
2 3. A III.1.3) M2.a) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló ÉPÍTÉSVEZETŐ vagy ÉPÍTÉSVEZETŐhelyettes szakember alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) 10
3 4. A III.1.3) M2.b) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló PROJEKTVEZETŐ vagy
PROJEKTVEZETŐ-helyettes szakember szakmai többlet tapasztalata [teljes szöveget ld. II.2.13) pontban] 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3.-16-SB2-2019-00003
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
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Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05294 / 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: Csengerújfalu-Belterületi csapadékvíz elvezetés I.
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: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
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: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
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Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Internetcím(ek): (URL) www.zemplenko.hu
Fax: +36 42506515
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 233000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 294888000
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: Építésvezetői feladatok
ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14815443209
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215
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: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11491554215
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326215
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147522215
Hivatalos név: NYÍR-WETLAND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14654107215
Postai cím: Tambura U. 11
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107215
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:
I.) A 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelet 18. § -ában foglaltak alapján:
a) b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 12523326-2-15
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. (4921 Tivadar, Petőfi utca 24.
A. ép.; 12523326-2-15)
2. "CZETŐ" Építőipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4644 Mándok, Hunyadi u. 53.; 11491554-2-15)
3. JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 43.; 14815443-2-09)
4. TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.; 22757937-2-09)
5. "KE-VÍZ 21" Építőipari zRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.; 11876566-2-15)
6. NYÍR-WETLAND Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tambura utca 11.; 14654107-2-15)
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7. IMMO-GENERÁL Építőipari Fővállalkozó Kft. (4400 Nyíregyháza, Báthory utca 8. 3. em. 7. ajtó;
14147522-2-15)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Csobánka Község Önkormányzat (25278/2022)
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: Csobánka Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15730978113
Postai cím: Fő Út 1
Város: Csobánka
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefon: +36 305981195
E-mail: info@e-kozbeszerzes.com
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/kozepbuda
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:
2 csoportszobás bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000197612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt teljes elnevezése: „VEKOP-6.1.1-21 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2
csoportszobás bölcsőde építése”
A projekt eredményeként egy két csoportszobás, összesen 28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne
felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és terasszal.
A fejlesztéssel érintett terület 1/1 arányú, korlátozásmentes tulajdonosa Csobánka Község
Önkormányzata.
A pályázat keretein belül tervezett energetikai kialakítások építészeti és gépészeti vonzata, hogy az új
épület eléri a pályázati Felhívásban és a hatályos - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
szóló 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet - szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát. A pályázati
Felhívásnak megfelelően teljeskörű komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.
A projekt a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázati forrásból
valósul meg.
Helyszíni bejárást biztosít Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel elősegítése érdekében. Időpontja:
2022.05.06. napján 10.00 óra a közbeszerzési dokukmentumokban található meghívó szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 549309654 (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: VEKOP-6.1.1-21 Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde
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: HU120 A teljesítés helye: Csobánka 623/2hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt teljes elnevezése: „VEKOP-6.1.1-21 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2
csoportszobás bölcsőde építése”
A projekt eredményeként egy két csoportszobás, összesen 28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne
felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és terasszal.
A fejlesztéssel érintett terület 1/1 arányú, korlátozásmentes tulajdonosa Csobánka Község
Önkormányzata.
A pályázat keretein belül tervezett energetikai kialakítások építészeti és gépészeti vonzata, hogy az új
épület eléri a
A pályázati Felhívásban és a hatályos - 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról - szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát. A pályázati Felhívásnak
megfelelően teljeskörű komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.
A projekt a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázati forrásból
valósul meg.
A részletes mennyiségi előírásokat, az engedélyezési terveket és a kivitelezendő építmény részletes
paramétereit, elvárt technológiákat, rá vonatkozó előírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza
részletesen, melyeket Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsát a
megalapozott ajánlattétel érdekében.
Építési övezet: Vt-1
Cím: 2014 Csobánka, Szalóky Sándor utca
Helyrajzi szám 623/2
Tervezett beépítettség 388,82 m2 16,69 %
Tervezett terepszint alatti beépítettség 0,00 m2 0,00 %
Burkolt felületek és az épület elfoglalt terület 602,14 m2
Tervezett zöldfelület 1727 m2 74,15 %
Összes szintterület (terepszint alatti területet kivéve) 428,76 m2
Tervezett szintterületi mutató 0,184 m/m
Tervezett épület homlokzati felülete 431,19 m2
Tervezett épület kerülete 98,76 m
Tervezett épületmagasság 4,37 m
Összes hasznos alapterület 380,83 m2
Telken belül tervezett parkolók száma 5 db
A teljes helyiséglistát és az egyes helyiségek pontos nagyságát a műszaki tartalom tartalmazza.
Ajánlattevőknek SZAKMAI AJÁNLATOT kell benyújtani, mely az alábbiakból áll:
1. árazott költségvetés a kiadott árazatlan költségvetés alapján
2. szakemberekre vonatkozó EKR űrlap:
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a) „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott
szakemberek” elnevezésű EKR űrlap, melyen az M2 alkalmasság körébe tartozó szakembereket kell
feltüntetni,
b) illetve a külön generált EKR űrlap, melyen az értékelés alá tartozó, speciális falpanel felhasználásában
tapasztalt szakembert akkor kell feltüntetni értelemszerűen, ha ajánlattevő rendelkezik ilyen szakemberrel.
A kivitelezésre vonatkozó szerződési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) M2)a) pontra megjelölt szakember alkalmassági minimumkövetelményt
meghaladó többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 9
2 III.1.3) M2)b) pontra megjelölt szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó többlet
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 9
3 III.1.3) M2)c) pontra megjelölt szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó többlet
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 9
4 BBS/CLT falpanel kivitelezésében MV-É és/vagy MV-ÉG és/vagy MV-ÉV és/vagy ezek részszakterületi
műszaki vezetői tapasztalatot szerzett szakember tapasztalata (min. 0,max.36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-21 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása
II.2.9) További információ:
4. minőségi értékelési szempont karakterkorlát miatt: BBS (Breitbrett Sperrholz) vagy CLT (cross laminated
timber) vagy azzal műszakilag, statikailag, hőszigetelési tulajdonságaiba és esztétikailag egyenértékű
és/vagy ezek tekintetében legalább részben magasabb színvonalú falpanel felhasználásával készült
közforgalmú, és/vagy közoktatási, és/vagy köznevelési, és/vagy szálláshely és/vagy lakóépület építmény
kivitelezésében MV-É és/vagy MV-ÉG és/vagy MV-ÉV é/vagy ezek részszakterületi műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/ egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező és a felsorolt falpanel(ek) tárgyában tapasztalatot
szerzett szakember tapasztalata (min.0-max.36 hónap)
II.2.6) Ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja előre közölni, mert az audittapasztalatok alapján alkalmas
az ajánlati árak befolyásolásolására.
Az értékelési szempontok részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm . rendelet rendelkezéseivel.
Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági
szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az
ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció
szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a
dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal
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felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai
problémákért.
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági
szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk
tartalmazzák. A megvalósítás során a tervdokumentációkban és az engedélyben megfogalmazott
előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Ajánlatkérő az 1. részszempont (nettó ajánlati ár) ajánlati elemének pontszámát fordított arányosítással az
alábbi képlettel számolja:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
A minőségi értékelési részszempontnál (alkalmassági szakemberek többlettapasztalata és speciális
építőpanel tapasztalattal rendelkező szakember tapasztalata) Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (3) bekezdés
b) pontja által biztosított lehetőség szerint különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés
megvalósítása során a legnagyobb szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkező szakember kerüljön
bevonásra, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai
színvonala emelhető.
A minőségi szempontok vonatkozásában az értékelés módszere a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1.
számú m. A. 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; a legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap, 0
hónapos megajánlások
esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1)
bekezdés alapján
legkedvezőbbként meghatározott érték (36 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb
ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok
és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos
tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró, és/vagy magasabb színvonalú termékek is beépíthetők,
amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06135 / 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: EKR000197612022 Rész száma: Elnevezés: VEKOP-6.1.1-21 Csobánka 2 csoportszobás
bölcsőde
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: 2022/11/17 (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: Comfort Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24091408214
Postai cím: Árpád Utca 48
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: turi.gergo@plasticbau.com
Telefon: +36 704249661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24091408214
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 549309654
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: kapacitásbiztosító
szervezetek:
Forró Drót Kft. (10320471-2-02)- épületgépész felelős műszaki vezetés
E-Mérnök Társak Kft. (26779946-2-13)- elektromos felelős műszaki vezetés
BORSOD-BOS 2004 Kft. (13401906-2-43)- magasépítés felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13103581242
Postai cím: Szabó József Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ketfbau.com
Telefon: +36 30963987
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13103581242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

V.2.10)
V.2.11)

743

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12000980213
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
Hivatalos név: Comfort Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24091408214
Postai cím: Árpád Utca 48
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24091408214
Hivatalos név: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13103581242
Postai cím: Szabó József Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13103581242
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23043220243
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
Hivatalos név: KREAL services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12925450241
Postai cím: Jablonka Út 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12925450241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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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:
Ajánlattevők cégadatai:
2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
01-09-718874
Adószám
13103581-2-42
Székhely
1146 Budapest, Szabó József utca 4.
és
GB Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
01-09-335040
Adószám
26611992-2-43
Székhely
1117 Budapest, Fehérvári út 80.
közös ajánlatevők
Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
01-09-950286
Adószám
23043220-2-43
Székhely
1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 69.
Comfort Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
14-09-312885
Adószám
24091408-2-14
Székhely
8600 Siófok, Árpád utca 48.
V.2.5) pont szerinti kapacitásbiztosító szervezeteinek cégadatai:
BORSOD-BOS 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Cégjegyzékszám
01-09-938110
Adószám
13401906-2-43
Székhely
1211 Budapest, Színesfém utca 10.
E-Mérnök Társak Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
13-09-200601
Adószám
26779946-2-13
Székhely
2000 Szentendre, Cseresznyés út 51.
Forró Drót Kft.
Cégjegyzékszám
02-09-000024
Adószám
10320471-2-02
Székhely
7623 Pécs, Rákóczi út 18.
ÉPKOMPLEX Épitőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Cégjegyzékszám
13-09-069327
Adószám
12000980-2-13
Székhely
2100 Gödöllő, Rét u. 37.
KREAL services Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
01-09-710294
Adószám
12925450-2-41
Székhely
1037 Budapest, Jablonka út 54.
Eljárás hirdetményeinek száma:
11662/2022 (korrigendum)
11232/2022 (korrigendum)
10560/2022 (korrigendum)
9842/2022 (korrigendum)
6135/2022 (felhívás)
Ajánlatkérő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív
Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről szóló 1455/2022. (IX. 19.)
Korm. határozat 1. mellékletének 36. pontjában írt forráskiegészítésre tekintettel hirdet eredményt az
eljárásban. Az 1. és 2. helyezettel történő szerződéskötés lehetőségét biztosítja a többletforrás, a feltételes
közbeszerzési eljárás jogcíme és indoka, valamint a szerződés hatálybaléptető feltételi azonban ettől
függetlenül változatlanok.
A tájékoztató hirdetmény feladásakor a szerződés még nem hatályos, csak aláírt és érvényes.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Forró Községi Önkormányzat (25356/2022)
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: Forró Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15348331205
Postai cím: Fő Út 62
Város: Forró
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Györkei János Győző
Telefon: +36 46587288
E-mail: forroph@skylan.hu
Fax: +36 46587288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.forro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Fancsal Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15545394205
Postai cím: Rákóczi Út 46
Város: Fancsal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3855
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyitrai Péter
Telefon: +36 704142652
E-mail: fancsalph@gmail.com
Fax: +36 46587584
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fancsal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Forró Községi
Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
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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
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:
Abaúji térségben gasztronómiai épületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000870092021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: Abaúj Múzeum felújítása, Forró:
Kakas csárda és Abaúji Múzeum, volt vendégfogadó teljes körű felújítása. Az épület hasznos alapterülete:
Földszint: 250,20 m2 Emelet: 262,47 m2 Összesen: 512,67 m2
II. rész: Pince Múzeum kialakítása, Fancsal:
Kulturális Bemutató és Vendégfogadó Tér kialakítása, Pincefalu fejlesztése.
Egy új épület, a Kulturális Bemutató és vendégfogadó építése. A létesítendő épület hagyományos
szerkezetű, hasznos alapterülete: 145,57 m2
Továbbá a Pincefalu az 1111/14.hrsz., 1111/15. hrsz.,1111/16.hrsz.,1111/17.hrsz. és 1111/18.hrsz.-ú
ingatlanokból tevődik össze, melyek közül jelen projekt keretében a 1111/14.hrsz. , 1111/15.hrsz.,és
a 1111/16.hrsz.-ú ingatlanok érintettek a Kulturális Bemutató és Vendégfogadó Tér kialakításában.
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Mindezeken túlmenően az ingatlanbeszerzésből eredően az 1120.hrsz., 1114.hrsz., 1128.hrsz., és
az 1135.hrsz. alatt lévő Présházak felújítása, átalakítása történik, a Bemutató és Vendégfogadó Tér
kialakításához kapcsolódóan.
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: Abaúj Múzeum felújítása, Forró
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212314-0

Kiegészítő szójegyzék

45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3849 Forró, Szent Imre tér 3., Forró belterület 252/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kakas csárda és Abaúji Múzeum, volt vendégfogadó teljes körű felújítása.
Az épület hasznos alapterülete: Földszint: 250,20 m2 Emelet: 262,47 m2 Összesen: 512,67 m2
A felújítás által érintett szerkezetek, felületek és azok főbb mennyiségi adatai:
1. Szerkezeti megerősítés, statikai stabilizáció
a. körítő főfalak tetején a padlástérben koszorú készítése:
I. zsaluzás: 135 m2
II. acélbetétek, vasszerelés: 1,62037 tonna
III. betonozás: 25,56 m3
2. Teljes homlokzat-felújítás
a. állványozás: 724 m2
b. vakolatok felújítása: 724 m2
c. dísztagozatok felújítása: 156 m
3. Teljes tetőszerkezet, héjazat és lécezés-csere
a. fedélszék gerendázatának cseréje, fűrészáru, BSH: 15 m3
b. fedélszék cseréje, fűrészáru: 27 m3
c. lécezés cseréje: 563 m2
d. héjazat cseréje: 563 m2
4. Bádogos-szerkezetek teljes cseréje, a lefolyó víz épülettől való elvezetésével.
a. bádogozás, párkányfedések, tetőbádogozások, ereszcsatorna és lefolyók: 431,2 m
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b. felszín alatti elvezetés
I. földmunka: 61 m3
II. csővezetékek, szivárgók: 102 m
5. Homlokzati nyílászárók cseréje, megfelelő hőtechnikai és történelmi-esztétikai igénnyel + belső
nyílászárók beépítése
a. ajtók, ablakok: 57,42 m2
b. belső ajtók: 3 db
c. rácsok 16 db
6. Padlóburkolatok részleges cseréje
a. 88,76 m2
7. Belső felületképzések felújítása
a. belső festés: 1679 m2
b. homlokzatfestés: 448,7 m2
8. Elektromos rendszer felülvizsgálata, szükségszerű felújítása
a. vezetékelés. 400 m
b. szerelvények: 13 db
9. Épületgépészeti rendszer felülvizsgálata, átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása:
a. vezetékelés: 80 m
b. szerelvények, szaniterek: 17 db
10. Bontási törmelék elszállítása: 40 m3
11. Hatóság által előírt szakértői közreműködés igénybevétele: kivitelezés időtartamára (régész,
restaurátor, statikus, építész)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésbe - műemléki szakterületen - bevonásra kerülő szakember
szakmai többlettapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a
legkedvezőbb megajánlás:48 10
2 3.A teljesítésbe - építménygépészet szakterületen bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata
(egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás:0, a legkedvezőbb
megajánlás:48 7
3 4. A teljesítésbe - építésvillamos szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata
(egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás:0, a legkedvezőbb
megajánlás:48 7
4 5.Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb
vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 6
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó 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
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00008
II.2.9) További információ:
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Előteljesítés lehetséges.

Elnevezés: Pince Múzeum kialakítása, Fancsal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

43325000-7

Kiegészítő szójegyzék

45112700-2
45212000-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Fancsal belterület 1111/14 hrsz., 1111/15 hrsz., 1111/16 hrsz., valamint
a 1120 hrsz, 1114 hrsz, 1128 hrsz, és a 1135 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kulturális Bemutató és Vendégfogadó Tér kialakítása, Pincefalu fejlesztése.
1./
Az új építésű Fogadóépület mennyiségei:
Az 1111/14. hrsz. alatti területen „Kulturális Bemutató és vendégfogadó” épület építése. A létesítendő
épület hagyományos szerkezetű: Hasznos alapterülete: 145,57 m2 Alapozás: 81,96 m3 Főfalazás: 277,26
m2 Fafödém:197,18 m2 Tetőszerkezet és héjazat: 394,82 m2 Nyílászárók: 34 db Burkolás: 330,48 m2
Épületgépészeti munkák: Elektromos melegvízüzemű kazán elhelyezése és bekötése, elektromos
bekötés nélkül, vörösréz fűtő egységgel, beépített 3-fokozatú szivattyúval, termikus és túlnyomás elleni
védelemmel, programozható automatikával,indirekt tárolót vezérlő modullal,beépített tágulási tartállyal,
központi fűtéshez, 24 kW-ig Bosch Tronic Heat 3500 H 24 kW elektromos kazán
Épületvillamossági munkák: teljes rendszer kiépítése 79 db világítótesttel, villámvédelemmel,
riasztórendszer kiépítésével. A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Napelem: Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, napelem táblák elhelyezése, rögzítése,
elektromos összekötés kialakítása, monokristályos, Qcells Polly 345 Wp monokristályos napelem,
teljesítmény: 345 Wp, 1740x1030x32mm, MC4 csatlakozóval- 24 db
2./
A Pincefalu az 1111/14.hrsz., 1111/15.hrsz.,1111/16.hrsz.,1111/17.hrsz. és 1111/18.hrsz.-ú ingatlanokból
tevődik össze, melyek közül jelen projekt keretében a 1111/14.hrsz., 1111/15.hrsz.,és a 1111/16.hrsz.-ú
ingatlanok érintettek a Kulturális Bemutató és Vendégfogadó Tér kialakításában.
Mindezeken túlmenően az ingatlanbeszerzésből eredően az 1120.hrsz., 1114.hrsz., 1128.hrsz., és
az 1135.hrsz. alatt lévő Présházak felújítása, átalakítása történik, a Bemutató és Vendégfogadó Tér
kialakításához kapcsolódóan.
Jelen projekt keretében az alábbi munkálatok elvégzése szükséges:
A 1111/14, 1111/15 hrsz.-ú, és az 1111/16 hrsz.-ú területen rendezvény tér kialakítása a feladat, a
présházak között zöldterület rendezésével, helyenként a terepoldalak terméskő támfalakkal történő
megtámasztásával (szintkülönbségek miatt), fa kéreg járófelületű gyalogos ösvények kialakításával,
játszótéri elemek, szabadtéri berendezések – ülőpadok, szemetesek, kerékpártárolók, információs
berendezések stb.- kihelyezésévével. Ennek főbb mennyiségi elemei: Földmunka: 500 m3 Alapozás: 18 m3
Falazás: 9 m3 Térburkolat: 308,3 m2 Gyalogösvény, fahasábokból: 100 m2 Tereptárgyak elhelyezése: 12 db
3./
A programnak része az 1120. hrsz.-ú, az 1114. hrsz.-ú, az 1128. hrsz.-ú , és az 1135. hrsz.-ú présházak
felújítása és ezekben borkóstoló tér, borászati eszköz bemutató, illetve a borászathoz kapcsolódó
egyéb ismertethető téma bemutatását szolgáló tér kialakítása, berendezése. Ezen építmények
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hagyományos falazott szerkezetű, fa födémszerkezetű magastetős építmények, vakolt festett homlokzati
felületkialakítással cserép tetőfedéssel.
Minden egyes présházhoz egy-egy pince is kapcsolódik. A felújítási munkák főbb mennyiségei: Betonozás,
aljzatfelület: 89 m2 Fedélszék – javítások: 3 fam3 Vakolások: 20 m2 Fedések: 50 m2 Deszkázások: 77 m2
Festés: 120m m2 Lámpatestek elhelyezés, bekötése: 8 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésbe - építési szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai
többlettapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a
legkedvezőbb megajánlás:48 10
2 3.A teljesítésbe - építménygépészet szakterületen bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata
(egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás:0, a legkedvezőbb
megajánlás:48 7
3 4. A teljesítésbe - építésvillamos szakterületen - bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata
(egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás:0, a legkedvezőbb
megajánlás:48 7
4 5.Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) - felújításokra - előny
a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 6
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó 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
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Előteljesítés lehetséges.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21409 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Abaúj Múzeum felújítása, Forró
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23898903205
Postai cím: Fő U. 16
Város: Rakacaszend
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3826
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23898903205
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Pince Múzeum kialakítása, Fancsal
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TECHNI-TONN Tervező,- Fővállalkozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11773834242
Postai cím: Baross Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11773834242
Hivatalos név: Kriád Tyres Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26692940213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26692940213
Hivatalos név: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23898903205
Postai cím: Fő U. 16
Város: Rakacaszend
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3826
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23898903205
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
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VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Heves Város Önkormányzata (25339/2022)
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: Heves Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729291210
Postai cím: Erzsébet Tér 2.
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Péter
Telefon: +36 202160214
E-mail: hivatal@phheves.hu
Fax: +36 36546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heves.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 23997916210
Postai cím: Szerelem Alfréd Út 13.
Város: Heves
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mező László
Telefon: +36 207798589
E-mail: mezo.laszlo@phheves.hu
Fax: +36 36546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heves.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Heves Város Önkormányzata
(adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
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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
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Heves–Ipari park, területfejlesztés, tüzivíztározó
Hivatkozási szám: EKR001158122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Heves–Ipari park, területfejlesztés, tüzivíztározó
1. rész:
Iparterület kialakïtäsa - ipari csarnok ëpïtëse: Ipari csarnok ëpïtëse a kapcsolödö
ëpületgëpëszeti ës ëpületvillamossägi szerelësi munkäkkal együtt, toväbbä, belső
(ingatlanhoz tartozó) kiszolgälö üt a kapcsolödö munkäkkal együtt. Kapcsolódó munka alatt
ajánlatkérő a csapadékvíz elvezetés, térvilágítás, elektromos töltő munkákat érti. Ipari csarnok bruttö
alapterület: földszint: 979,20 m2, emelet: 218,74 m2, összesen: 1197,94 m2; konténer porta.
út-és járófelület kialakítása 2350 m2;
épületen belüli gépészet kialakítása:
a) vízellátás és csatornázás kiépítése
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b) központi fűtés kiépítése: 423 fm
c) belső gázellátás:
a. iroda: kondenzációs fali kazán
b. csarnok: mono csöves, inverteres, recirkulációs, gáz üzemű infra rendszer
d) szellőzés: légcsatorna 165 fm
elektromos:
a. vezetékek/kábelek: 2205 fm
b. telken belüli nyomvonalépítés (közműfejlesztés): 720 fm
c. elosztó szekrények: 3 db
d. villámvédelem: 326 fm
e. elektromosautó-töltőállomás: 1 db
f. napelem: 20 db
g. füstelvezetés: 480 fm
h. tűzjelző: 600 fm
2. rész:
A csarnok vízellátás-csatornázás, közműhálózati csatlakozó rendszerének kialakítása, továbbá a területen
járófelületek kialakítása. A területfejlesztés az 3. sz. csarnoképülethez tartozik.
1) Területfejlesztés
a. Aszfaltburkolat építése: 2450 m2
b. Utcai kandelláberek elhelyezése: 12 db
c. Közműépítés:
i. Elektromos:
1. Erősáramű nyomvonalépítés, ELMŰ betáplálás fogadására: 210 m
2. Erősáramú nyomvonalépítés, térvilágítás betáplálás fogadására: 300 m
d. Közműfejlesztés:
i. Gépészet:
1. Vízhálózat, közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
2. Csatornahálózat közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
3. Szivárgó csatorna hálózat kiépítése
4. Gázhálózati, gázfogadó telepítése, közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
ii. Elektromos:
1. Erősáramű, ELMŰ trafó telepítése, közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
e. Ponthegesztett táblás kerítésrendszer: 140 m
f. Ponthegesztett hálós kerítésrendszer: 600 m
2) Külső munka:
a. Füvesítés: 250 m2
b. Aszfaltburkolat: 250 m2
c. Portakonténer: 1 db
3) Használati-, locsoló hálózat: 95 m
4) Csatorna hálózat, lefolyócső vezeték: 802 m
5) Vezeték építés belső gázellátásához: 192 m
3. rész:
Beltéri fali tűzcsapok kialakítása, valamint kültéri tűzcsap és szívócsővezeték kialakítása,
továbbá tűzivíztározó kialakítása.
1) tűzivíz épületen belül (I. II. III. csarnok):
i) vezeték: 273 m
ii) tűzcsap: 6db
iii) többfokozatú vertikális centrifigaszivattyú: 3 db
2) telken belüli tűzivíz közműhálózat (I. II. III. csarnok):
i) nyomó vezeték: 309 m
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3) tűzivíztározó: 300 m3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 971848589 (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: HEVES - 3. SZ. CSARNOKËPÜLET - HRSZ_ 043_20
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, külterület (HRSZ.: 043/20)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iparterület kialakïtäsa - ipari csarnok ëpïtëse: Ipari csarnok ëpïtëse a kapcsolödö
ëpületgëpëszeti ës ëpületvillamossägi szerelësi munkäkkal együtt, toväbbä, belső
(ingatlanhoz tartozó) kiszolgälö üt a kapcsolödö munkäkkal együtt. Kapcsolódó munka alatt
ajánlatkérő a csapadékvíz elvezetés, térvilágítás, elektromos töltő munkákat érti. Ipari csarnok bruttö
alapterület: földszint: 979,20 m2, emelet: 218,74 m2, összesen: 1197,94 m2; konténer porta.
út-és járófelület kialakítása 2350 m2;
épületen belüli gépészet kialakítása:
a) vízellátás és csatornázás kiépítése
b) központi fűtés kiépítése: 423 fm
c) belső gázellátás:
a. iroda: kondenzációs fali kazán
b. csarnok: mono csöves, inverteres, recirkulációs, gáz üzemű infra rendszer
d) szellőzés: légcsatorna 165 fm
elektromos:
a. vezetékek/kábelek: 2205 fm
b. telken belüli nyomvonalépítés (közműfejlesztés): 720 fm
c. elosztó szekrények: 3 db
d. villámvédelem: 326 fm
e. elektromosautó-töltőállomás: 1 db
f. napelem: 20 db
g. füstelvezetés: 480 fm
h. tűzjelző: 600 fm
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A közbeszerzës tärgyät këpezö kivitelezësi tevëkenysëg az ëpïtësügyi jogszabälyok
szerint engedëlyköteles ëpïtësi beruhäzäs. Toväbbi rëszletek a közbeszerzësi
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16—HE1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített időtartam a munkaterület átadásától számítottan kezdődik.
II.2.1)
Elnevezés: HEVES - TERÜLETFEJLESZTËS - HRSZ_ 043_20
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45111290-7
45111291-4
45113000-2
45233200-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, külterület (HRSZ.: 043/20)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A csarnok vízellátás-csatornázás, közműhálózati csatlakozó rendszerének kialakítása, továbbá a területen
járófelületek kialakítása. A területfejlesztés az 3. sz. csarnoképülethez tartozik.
1) Területfejlesztés
a. Aszfaltburkolat építése: 2450 m2
b. Utcai kandelláberek elhelyezése: 12 db
c. Közműépítés:
i. Elektromos:
1. Erősáramű nyomvonalépítés, ELMŰ betáplálás fogadására: 210 m
2. Erősáramú nyomvonalépítés, térvilágítás betáplálás fogadására: 300 m
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d. Közműfejlesztés:
i. Gépészet:
1. Vízhálózat, közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
2. Csatornahálózat közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
3. Szivárgó csatorna hálózat kiépítése
4. Gázhálózati, gázfogadó telepítése, közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
ii. Elektromos:
1. Erősáramű, ELMŰ trafó telepítése, közműcsatlakozás és telken belüli nyomvonal
e. Ponthegesztett táblás kerítésrendszer: 140 m
f. Ponthegesztett hálós kerítésrendszer: 600 m
2) Külső munka:
a. Füvesítés: 250 m2
b. Aszfaltburkolat: 250 m2
c. Portakonténer: 1 db
3) Használati-, locsoló hálózat: 95 m
4) Csatorna hálózat, lefolyócső vezeték: 802 m
5) Vezeték építés belső gázellátásához: 192 m
A közbeszerzës tärgyät këpezö kivitelezësi tevëkenysëg az ëpïtësügyi jogszabälyok
szerint engedëlyköteles ëpïtësi beruhäzäs. Toväbbi rëszletek a közbeszerzësi
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16—HE1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített időtartam a munkaterület átadásától számítottan kezdődik.
II.2.1)
Elnevezés: HEVES - TÜZIVÏZHÄLÖZAT
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232150-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, külterület (HRSZ.: 043/21)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beltéri fali tűzcsapok kialakítása, valamint kültéri tűzcsap és szívócsővezeték kialakítása, továbbá
tűzivíztározó kialakítása.
1) tűzivíz épületen belül (I. II. III. csarnok):
i) vezeték: 273 m
ii) tűzcsap: 6db
iii) többfokozatú vertikális centrifigaszivattyú: 3 db
2) telken belüli tűzivíz közműhálózat (I. II. III. csarnok):
i) nyomó vezeték: 309 m
3) tűzivíztározó: 300 m3
A közbeszerzës tärgyät këpezö kivitelezësi tevëkenysëg az ëpïtësügyi jogszabälyok
szerint engedëlyköteles ëpïtësi beruhäzäs. Toväbbi rëszletek a közbeszerzësi
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16—HE1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített időtartam a munkaterület átadásától számítottan kezdődik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03516 / 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: HEVES - 3. SZ. CSARNOKËPÜLET - HRSZ_ 043_20
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: 2022/10/04 (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: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
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NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: gacsal.laszlo@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 305667510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405
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: 721727355
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: Kadlok Ferenc E.V (3400
Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 26) adószám: 45042667225 felhívás III.1.3)M.2.2., KRISTONVILL Kft.
(3400 Mezőkövesd, Bogácsi u. 40.) adószám: 12576087-2-05, felhívás III.1.3)M.2.3
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Virág Gábor Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 69940181233
Postai cím: Kossuth Lajos 51. Kossuth Lajos 51.
Város: Szigetszentmárton
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2318
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69940181233
Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13457701205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205
Hivatalos név: Pro-Construct Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14761784241
Postai cím: Szabolcs Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14761784241
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23043220243
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: HEVES - TERÜLETFEJLESZTËS - HRSZ_ 043_20
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: 2022/11/18 (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: Pro-Construct Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14761784241
Postai cím: Szabolcs Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@proconstruct.hu
Telefon: +36 709466961
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14761784241
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: 207624889
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: BARCSA-TERV Bt. (6060
Tiszakécske, Hősök útja 24.) adószám: 22363271-1-03 felhívás III.1.3) M.2.2., NÉMETH ÚT Kft. (3375
Mezőtárkány, Ady Endre út 6.) adószám: 13411974-2-10 felhívás III. 1.3) M/1. 2. rész
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: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13457701205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23043220243
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
Hivatalos név: Pro-Construct Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14761784241
Postai cím: Szabolcs Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14761784241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: HEVES - TÜZIVÏZHÄLÖZAT
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: 2022/11/18 (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: Pro-Construct Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14761784241
Postai cím: Szabolcs Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@proconstruct.hu
Telefon: +36 709466961
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14761784241
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: 42496345
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: BARCSA-TERV Bt. 6060
Tiszakécske, Hősök útja 24. adószám: 22363271-1-03, felhívás III.1.3) M.2.2., Creatiger Kft. 2360 Gyál,
Esze Tamás utca 9. adószám: 23892842-2-13,felhívás III.1.3) M.1. 3.rész
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: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13457701205
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Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23043220243
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
Hivatalos név: Pro-Construct Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14761784241
Postai cím: Szabolcs Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14761784241
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:
2022/11/21 (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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Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (25473/2022)
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: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24688886203
Postai cím: Kőrösi Út 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Zoltán
Telefon: +36 209421622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
Fax: +36 77421030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskunviz.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: közműszolgáltató
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szivattyú javítási és felújítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001366602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50511000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
12 hónapra vonatkozóan ivóvíz és szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatás keretében működtetett
szivattyúk javítása, üzemzavar elhárítása és felújítása nettó 130 millió Ft keretösszeg erejéig.
Szivattyúk száma:
Átemelő szivattyúk száma: 435 db
A víziközmű-rendszeren üzemeltetett szivattyúk száma összesen: 718 db
Ivóvíz közszolgáltatás keretében a víziközmű-rendszeren üzemeltetett búvárszivattyúk száma: 109 db
Min. 10 kW teljesítményű szivattyú: több, mint 10 db, 5-10 kW teljesítményű szivattyú: több, mint 120 db.
Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
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)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Szivattyú javítási és felújítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50511000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Szennyvíz szivattyúk javításánál a Kalocsai, a Kiskőrösi, a Kiskunhalasi
és a Soltvadkerti Szennyvíztisztító telep, ivóvíz szivattyúk esetén a szivattyú üzemeltetési helye szerinti
vízműtelep
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 hónapra vonatkozóan ivóvíz és szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatás keretében működtetett
szivattyúk javítása, üzemzavar elhárítása és felújítása nettó 130 millió Ft keretösszeg erejéig.
Szivattyúk száma:
Átemelő szivattyúk száma: 435 db
A víziközmű-rendszeren üzemeltetett szivattyúk száma összesen: 718 db
Ivóvíz közszolgáltatás keretében a víziközmű-rendszeren üzemeltetett búvárszivattyúk száma: 109 db
Min. 10 kW teljesítményű szivattyú: több, mint 10 db, 5-10 kW teljesítményű szivattyú: több, mint 120 db.
Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási idő (min. 4, max. 24 óra) 15
2 A bemutatott szakemberek közül érvényes oltási könyvvel rendelkezik HASTÍFUSZ ellen [fő] (min 2, max
4 fő) 10
3 A bemutatott szakemberek közül érvényes oltási könyvvel rendelkezik HEPATITIS A ellen [fő] (min 2,
max 4 fő) 10
4 A bemutatott szakemberek közül érvényes Emelőgép kezelői képesítéssel rendelkezik [fő] (min 2, max 4
fő) 10
5 A felhasznált anyagokból adott kedvezmény (%) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Rezsióradíj (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 40
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19611 / 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: Szivattyú javítási és felújítási szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő a szerződéstervezet 1.1. pontjában így fogalmazott: „A Felek a Keretszerződést a beszerzési eljárásban
a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint műszaki leírása, valamint a
Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg nettó 130 millió Ft keretösszeg erejéig. Megrendelő
a keretösszeg legalább 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.”
2022. augusztusában indult el a Nemzeti Vízművek Zrt. koordinálásával az a folyamat, melyben az
önkormányzatok a víziközművagyont és a szolgáltató társaságot is átadják a magyar államnak. Ezért cserébe
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az állam a szolgáltató 2022. évi veszteségét megfinanszírozza. A folyamat elején rendelkezésre bocsátott iratok
és adatok alapján 2022. november 1-től vette volna át az állam a víziközműveket, melyek üzemeltetésére
vagyonkezelési szerződést kötött volna Ajánlatkérővel. Ezen információ birtokában került előkészítésre a
közbeszerzési eljárás.
Az integrációs folyamat azonban elakadt, végül a Nemzeti Vízművek Zrt. munkáját koordináló Technológiai és
Ipari Minisztérium megszűnésével határozatlan időre bizonytalanná vált a befejezése is. Erre figyelemmel, mivel
az állam az előzetes egyeztetések ellenére nem finanszírozza a szolgáltató 2022. évi veszteségét, Ajánlatkérő nem
tudja a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állását biztosítani.
Fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) 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: 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
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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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Zákány Szerszámház Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13478164209
Postai cím: Dózsa György Utca 32/a
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13478164209
Hivatalos név: Aqua Vertex Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13286514203
Postai cím: Nyírfa U. 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13286514203
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:
2022/11/22 (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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KISNÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (25462/2022)
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: KISNÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15441771213
Postai cím: Fő Út 5.
Város: Kisnémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2165
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Edelman György
Telefon: +36 27566004
E-mail: gyorgy.edelman@kisnemedi.hu
Fax: +36 27566001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kisnemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kisnemedi.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:
Kisnémedi külterületi utak - VP6-7.2.1.1-21
Hivatkozási szám: EKR000936262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

782

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
által 2021.05.28 napjánmeghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése címu, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
felhívásra az ajánlatkérő (AK) benyújtotta 3328204644 iratazonosító számú támogatási kérelmét, melyet a
támogató támogatásra alkalmasnak minősített.
A beszerzés tárgya: Kisnémedi Külterületi mezőgazdasági földút stabilizálása és árokrendezés. (Érintett
Hrsz: 0122/3)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67675109 (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: Kisnémedi külterületi utak - VP6-7.2.1.1-21
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kisnémedi külterület, érintett Hrsz: 0122/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisnémedi Külterületi mezőgazdasági földút stabilizálása és árokrendezés. (Érintett Hrsz: 0122/3)
A beruházás nem építési engedélyköteles.
Az út tervezett Hossza: 561 m,
Burkolat szélessége: 5 m,
Burkolat össz felülete: 2814 m2,
Padka szélessége: 0,50 - 0,50 m
A pályaszerkezet méretezése az e-UT 06.03.12. előírásai alapján történt.
a) A forgalmi terhelésnek megfelelő típus pályaszerkezet kiválasztása:
- 6 cm aszfalt
- 20 cm FZKA zúzottkő mechanikai stabilizált alap
- 10 cm Homokos -Kavics védőréteg
b) Földmű építése ellenőrzése, követelmények:
Az útpálya hossz-szelvény és mintakeresztszelvény szerinti kiépítésének feltöltésre kerülő szelvényei
között a töltőanyag lehetőleg közepesen kötött talaj legyen.
A Teherbírási modulusa az építéskor max. E2 talaj = 50 MN/m2 legyen.
A töltés tömörítésére nagy gondot kell fordítani, mert a káros süllyedések a felületi kiékelés ellenére a
szerkezeti rétegek összeépítési helyén megnyílhat majd.
Az altalaj Try=90 % tömörségi fokra kell tömöríteni.
c) FZKA jelű zúzottkő útalap készítése:
A kötőanyag nélkül épített zúzottkő pályaszerkezeteket függőleges oldalfallal kialakított útszekrénybe
kell építeni. Ennek oldala kielégítő megtámasztást nyújt a tömörítéshez. Mivel a pályaszerkezet széle nincs
megerősítve, ezért az egy forgalmi sávos mezőgazdasági utakon a pályaszerkezet szélességét mindkét
oldalon 0,25-0,25 m-el meg kell növelni, túl kell nyújtani a forgalmi sáv szélétől.
Készítéséhez Z090 jelű Dolomit zúzottkövet kell használni. Egy rétegben beépíthető vastagság 15-25 cm
között van. A beépített rétegben nem lehet a tömör vastagság 2/3-nál nagyobb szemcse. Az elterített
zúzottkő rétegeket acélköpenyes hengerekkel, nedvesítő hengerléssel, 1¬2 hengerjárattal előtömörítjük.
A felületre Z022, vagy murvát, törtkavicsot szórunk és behengereljük. Ezek kiékelik a zúzottkő réteg felső
részét. E műveletet 1, vagy 2 ütemben kell elvégezni. A réteg tömör, ha a henger elé dobott kő eltörik.
d) Útalap szerkezetének tervezése:
A Pályázati Kiírásban rögzítettek alapján, amely alépítményi rétegrend az Útügyi Műszaki Előírásoknak is
meg kell, hogy feleljen, az alábbi:
10 cm vtg Z022, vagy (FZKA 0/22) Dolomit zúzalék kiékelés 20 cm vtg Z090 Dolomit zúzalék.
A környék bányái: Pilisben , Zsámbékon vagy Nógrádkövesd
A keresztmetszeti kialakítása: két oldali egyenletes lejtéssel „tetőszelvénnyel” alakítandó ki.
Az útalap felső síkját, a kiékelő hengerlés hatására történő tömörödés után úgy határoztam meg, hogy a
mindenkori környezetéből 5-10 cm-re kiemelkedjen.
Vízelvezetés:
A burkolatszinteket a felületi kiegyenlítés és burkolaterősítések alkalmával a meglévő magasságokkaleséssel és esésiránnyal kell megépíteni, így a csapadékvíz a vízelvezető földárokba jut.
Az útburkolat kétoldali esésű lesz a vízelvezető árkok felé.
A tervezett útszakasz hosszesése és terv szerinti 3%-os oldalesés biztosítja a burkolatra jutó csapadék
útburkolatról való biztonságos elvezetését.
Részletesen a műszaki dokumentációban.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) M.1. alkalmassági feltétel szerint a teljesítésbe bevont személyi állomány
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 18
2 3.) Környezetvédelmi vállalások (igen, vállalások db száma; min.0-max. 10) 12
3 3.1.) Gépszükségleti vállalások 6
4 3.1.1.) Vállalja-e kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek
alkalmazását legalább 50 %-ban (igen/nem) 6
5 3.2.) Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának
zavartalansága 6
6 3.2.1.) Biztosítja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő, ill. alvállalkozó által termelt kommunális
hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem) 3
7 3.2.2.) Vállalja-e az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet
helyszínen tartását (igen/nem) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK rögzíti, hogy kedvező esetben, ha a szükséges anyagi fedezet a rendelkezésére áll a
II.2.4) pontban meghatározott 5 m-es burkolat szélességet - mint emelt műszaki tartalom - meg kívánja
növelni. Ezt a körülményt AK, mint a Kbt. 141 . § (4) bek a) pontja szerinti körülményt előzetesen rögzíti minden AT számára előre megismerhető módon - és a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi
változásának pontos feltételeit és tartalmát a szerződéstervezetben megadja.
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 kódszámú felhívás
II.2.9) További információ:
A kivitelezés teljesítési határideje a meghatározott 2023. 06. 30. időpont. Ezt követően az átadás-átvételi
eljárás lefolytatásának időtartama a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint előírt 30 naptári nap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13709 / 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: Kisnémedi külterületi utak - VP6-7.2.1.1-21
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: 2022/11/18 (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: Moha Brothers Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26500751213
Postai cím: Gödöllői Út 4
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
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E-mail: moha_gep@freemail.hu
Telefon: +36 209669979
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26500751213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64360724
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67675109
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
vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213
Hivatalos név: WIZLER-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23816693213
Postai cím: Váci Utca 12.
Város: Püspökhatvan
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2682
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23816693213
Hivatalos név: Radomépker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24207335213
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 54
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24207335213
Hivatalos név: Útszervíz Kft
Nemzeti azonosítószám: 25778674213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 27 025/103
Város: Pócsmegyer
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2017
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25778674213
Hivatalos név: Moha Brothers Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26500751213
Postai cím: Gödöllői Út 4
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26500751213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x 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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (25264/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar 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): http://www.mekh.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
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

x Egyéb tevékenység: Energia-, üzemanyagellátás igazgatás
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:
Információbiztonsági szakértői tevékenység
Hivatkozási szám: EKR001139512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

790

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Információbiztonsági támogatás szakértői tevékenységének biztosítása a KEHOP-5.2.14-20
kódszámú „Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer beindításának ösztönzése” elnevezésű
KEHOP-5.2.14-21-2021-00001 projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27975000 (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: Információbiztonsági szakértői tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Információbiztonsági támogatás szakértői tevékenységének biztosítása a KEHOP-5.2.14-20
kódszámú „Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer beindításának ösztönzése” elnevezésű
KEHOP-5.2.14-21-2021-00001 projekt keretében
1. A beszerzés célja, háttere és alapinformációk
Magyarország Kormánya a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban
célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden
ágazatban a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása révén. Ez a cél megjelenik a 2021-2027
időszakra vonatkozó kohéziós források felhasználásáról szóló Partnerségi Megállapodásban is. A cél
elérését a Kormány gazdasági társaságok együttműködésével tervezi megvalósítani, amelyet jelen projekt
eredményei tudnak teljes mértékben biztosítani.
A Kormány által 2020 januárjában elfogadott stratégiai dokumentumok (Nemzeti Energiastratégia 2030,
kitekintéssel 2040-ig (a továbbiakban: NES) és a Nemzeti Energia- és Klímaterv (a továbbiakban: NEKT)
vonatkozó energiahatékonysági célkitűzése, hogy az ország végső energia-felhasználása 2030-ban se
haladja meg a 2005-ös értéket. A végső energiafelhasználás 2005-ös szintet meghaladó növekedése
esetén a növekmény kizárólag karbonsemleges energiaforrásból származhat.
A fenti cél új eszközeként a Kormány az energiahatékonysági irányelv szerinti ún. energiahatékonysági
kötelezettségi rendszert (a továbbiakban: EKR) vezetett be 2021. január 1-től, ezáltal ösztönözve az
energiahatékonysági alapú szerződések, vagyis az ún. ESCO-típusú finanszírozási megoldások használatát.
Magyarország a kötelezettségi rendszerben a villamos-energia és földgáz kiskereskedelmi és egyetemes
szolgáltatói engedélyes, továbbá közlekedési célú üzemanyagot értékesítő vállalkozásoknak írja elő, hogy
olyan programokat vezessenek be és olyan intézkedéseket hajtsanak végre, amelyek a végfelhasználó
oldalán igazolt energia-megtakarítást eredményeznek. Az érintett társaságok feladata, hogy megtalálják
ennek a leginkább költséghatékony módját, így a rendszer bevezetésétől az energiahatékonysági
célok közgazdaságilag optimális elérése várható. A kötelezettségi rendszer abban is szabad kezet ad
a kötelezett feleknek, hogy a beruházásokat melyik ügyfélkörben valósítják meg, legyen az az ipar, a
lakosság, a közintézmények vagy a szolgáltatási szektor. A rendszer működését elősegítve hosszú távon
egy szervezett másodlagos piac is létrejön.
A rendszer beindítása a jogszabályok alapján a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban MEKH/Hivatal) feladata azáltal, hogy:
• a rendszer keretében elért energiamegtakarítási adatok bejelentésének módját, adattartalmát és egyéb
részletszabályait,
• az energiamegtakarítások átruházásának bejelentési módját, adattartalmát és egyéb részletszabályait,
• az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítás mértékét
meghatározó jegyzéket (ún. standard katalógus),
• az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítás megállapítása
céljából készített energetikai audit kiegészítő kötelező tartalmi elemeit
köteles lesz elnöki rendeletben megállapítani.
A Hivatal a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) projekt
keretében vállalja, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul:
• az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer és az energiahatékonysági célú alternatív szakpolitikák,
különösen a KEHOP+, DIMOP+ keretében elszámolt intézkedések hitelességének biztosításához a
megfelelő hitelesítési és nyomonkövetési módszertanok kidolgozása révén;
• az energiahatékonysági intézkedések széles körű megvalósítása támogatható és ösztönözhető
standardok kialakítása révén, egy (az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó)
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energiamegtakarítás mértékét meghatározó jegyzék (ún. katalógus) létrehozásával és a gyakorlati
tapasztalatok figyelembevételével történő rendszeres frissítésével;
• az EKR érintettjeinek informatív és felhasználóbarát tájékoztatásához a rendszer működéséről,
szabályairól, lehetőségeiről, annak érdekében, hogy ezek alapján aktívan és bizalommal vegyenek részt
energiahatékonysági projektekben;
• a Nemzeti Energetikus Hálózat fejlesztéséhez tanácsadó hálózat létrehozásával, tudásmenedzsment
rendszer kialakításával;
• a hűtési és fűtési potenciál felmérésével kapcsolatos előkészítéshez, illetve a fűtési és hűtési rendszerek
energiahatékonyságának országos felméréséhez;
• a bürokrácia csökkentése, folyamatok egyszerűsítése, költségcsökkentés és az átfutási idők rövidítése
érdekében egy fejlett, workflow alapú szakrendszer kialakításához, ami teljes mértékben elektronikusan
lefedi a MEKH EKR-rel kapcsolatos fő feladatait.
2. Nyertes ajánlattevő feladatai
Jelen ajánlatkérés tárgya, a KEHOP projekt keretében megvalósuló szakértői, tartalomfejlesztési,
tanácsadói, valamint az alkalmazásfejlesztési feladatok ellátásával megbízott szolgáltatók tevékenységével
kapcsolatos információbiztonsági támogatás biztosítása.
A szakértői, tartalomfejlesztési, tanácsadói tevékenységek ellátásához kapcsolódó szolgáltatások
a DKM01ITSZE21 azonosítószámú, Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek
tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása tárgyú
keretmegállapodás, míg az alkalmazásfejlesztési szolgáltatások a DKM02SWFE21 azonosítószámú, Java
alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez
kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások nyújtása tárgyú keretmegállapodás keretein belül kerülnek
beszerzésre.
A meghatározott tevékenységek ellátásához az alábbi erőforrások szükségesek:
Információbiztonsági szakértő 180 nap/fő (1x8 óra)
Rendszerszervező szakértő 60 nap/fő (1x8 óra)
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3) M/1.1. pontja szerinti szakember rendelkezik CEH Certified Ethical
Hacker vagy ezzel egyenértékű tudást igazoló tanúsítvánnyal/minősítéssel (igen/nem) 10
2 3. A III.1.3) M/1.1. pontja szerinti szakember rendelkezik OSCP Offensive Security Certified Professional
vagy ezzel egyenértékű tudást igazoló tanúsítvánnyal/minősítéssel (igen/nem) 10
3 4. A III.1.3) M/1.2. pontja szerinti szakember rendelkezik nemzetbiztonsági átvilágítás után kiállított
személybiztonsági tanúsítvánnyal (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF/hó) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.14-21-2021-00001
II.2.9) További információ:
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A II.2.7) pontban megadott kezdés dátuma csak tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, a kezdés dátuma
a szerződés megkötésének napja. A szerződéskötés dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának
függvényében módosulhat.
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:
18210 / 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: Információbiztonsági szakértői tevékenység
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: 2022/11/17 (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: VILL-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12311314213
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Kismaros
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2623
Ország: Magyarország
E-mail: asenov@villand.hu
Telefon: +36 706318408
Internetcím(ek): (URL) https://optis.energy
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12311314213
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: 27975000
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: VILL-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12311314213
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Kismaros
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12311314213
Hivatalos név: HGRV Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11990716214
Postai cím: Kiliti Szőlőhegy 20243
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11990716214
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:
2022/11/22 (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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Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (25130/2022)
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: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13778749205
Postai cím: Petőfi Sándor Út 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kéri Zoltán
Telefon: +36 46516450
E-mail: keri.zoltan@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://miskolcholding.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: 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:
Építési keretszerződés felújításra/karbantartásra
Hivatkozási szám: EKR001316102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

798

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lakásokban és helyiségingatlanokban vagy intézményi épületekben a felújítási/karbantartási jellegű
munkák elvégzése. A munkavégzés kiterjed az adott ingatlanok külső térelhatároló szerkezeteire és a
belső szerkezetekre, berendezésekre, épülettartozékokra.
A munkavégzés alapvetően az alábbi épületszerkezeteket és épületelemeket érinti azok minden elemével
és tartozékával:
- alapokat
- főfalakat
- válaszfalakat
- könnyűszerkezetes, szerelt építőelemeket
- födémeket
- lépcsőket
- rámpákat
- tetőszerkezeteket
- héjazatokat (tetőfedések)
- kéményeket
- szellőzőket
- hő-hang-vízszigeteléseket
- tetőszigeteléseket
- nyílászárókat
- külső-belső vakolatokat, rabicokat
- homlokzati épületszobrász díszítőelemeket
- burkolatokat
- festéseket és mázolásokat
- üvegezéseket
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- fémszerkezeteket
- faszerkezeteket
- ideiglenes építési segédszerkezeteket
A munkavégzés alapvetően az alábbi épületgépészeti- és épületvillamossági rendszereket,
berendezéseket érint azok minden elemével és tartozékával:
- vízvezetékhálózat
- szennyvízhálózatokat
- csapadékvízhálózatokat
- gázhálózatokat
- fűtéshálózatokat
- világításhálózatokat
- gyengeáramhálózatokat
- villámhárítórendszereket
Minden egyéb itt nem részletezett építészeti elemet azok minden elemével és tartozékával.
A felvonók (liftek) nem képezik a feladat részét.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 141050000 (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: Építési keretszerződés felújításra/karbantartásra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakásokban és helyiségingatlanokban vagy intézményi épületekben a felújítási/karbantartási jellegű
munkák elvégzése. A munkavégzés kiterjed az adott ingatlanok külső térelhatároló szerkezeteire és a
belső szerkezetekre, berendezésekre, épülettartozékokra.
A munkavégzés alapvetően az alábbi épületszerkezeteket és épületelemeket érinti azok minden elemével
és tartozékával:
- alapokat
- főfalakat
- válaszfalakat
- könnyűszerkezetes, szerelt építőelemeket
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- födémeket
- lépcsőket
- rámpákat
- tetőszerkezeteket
- héjazatokat (tetőfedések)
- kéményeket
- szellőzőket
- hő-hang-vízszigeteléseket
- tetőszigeteléseket
- nyílászárókat
- külső-belső vakolatokat, rabicokat
- homlokzati épületszobrász díszítőelemeket
- burkolatokat
- festéseket és mázolásokat
- üvegezéseket
- fémszerkezeteket
- faszerkezeteket
- ideiglenes építési segédszerkezeteket
A munkavégzés alapvetően az alábbi épületgépészeti- és épületvillamossági rendszereket,
berendezéseket érint azok minden elemével és tartozékával:
- vízvezetékhálózat
- szennyvízhálózatokat
- csapadékvízhálózatokat
- gázhálózatokat
- fűtéshálózatokat
- világításhálózatokat
- gyengeáramhálózatokat
- villámhárítórendszereket
Minden egyéb itt nem részletezett építészeti elemet azok minden elemével és tartozékával.
A felvonók (liftek) nem képezik a feladat részét.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (min. 0 max. 12 hónap) 20
2 Teljesítésbe bevont szakember (építésvezető és/vagy felelős műszaki vezető) kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalata(min. 0 max. 10 db projekt) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó súlyozott egységár (két kategóriára bontva) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.9) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok kiegészítése
1. Az ár szempont az alábbi két alszempont alapján kerül a felolvasólapra:
Nettó súlyozott egységár az 1.1.; 4. és 5. árazott költségtételek tekintetében összesen (nettó HUF) - 28
súlyszám
Nettó súlyozott egységár az 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3. és 3. árazott költségtételek tekintetében összesen (nettó
HUF) - 42 súlyszám
2. A kiosztható pontszám: 0-100 valamennyi részszempont esetében. Az értékelés módszere: ár esetében
fordított arányosítás, jótállás és szakember esetében egyenes arányosítás, a módszerek részletes leírása
karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentációban.
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: Építési keretszerződés felújításra/karbantartásra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/15 (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: Beni- Team Pro Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27955594205
Postai cím: Duna Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: beni.team.pro07@gmail.com
Telefon: +36 203829446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46389465
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27955594205
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: 141050000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet
épületvillamosság
aszfaltozás
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: Beni- Team Pro Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27955594205
Postai cím: Duna Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27955594205
Hivatalos név: Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11583853205
Postai cím: Bornemissza Utca 41
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583853205
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/09/19 (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:
2022/11/21 (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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Orci Község Önkormányzata (25358/2022)
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: Orci Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400217214
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 2
Város: Orci
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prisztács Éva
Telefon: +36 703137597
E-mail: orci@kapos-net.hu
Fax: +36 82317802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orci.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:
Orci 059. hrsz. földút felújítása
Hivatkozási szám: EKR001339732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Orci 059. hrsz. földút felújítása a
VP-6-7.2.1.1-21. azonosítószámú pályázati felhívás alapján támogatást nyert 3297949634 azonosító számú
projekthez kapcsolódóan.”
Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie az Orci 059. hrsz. földút felújítását az alábbi tervezett szakaszon:
A tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 2+487,43 kmsz. A részletes feladatokat a további
közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80974832 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
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Elnevezés: Orci 059. hrsz. földút felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233000-9

További tárgyak:

45233120-6
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Kiegészítő szójegyzék

45233200-1
45233220-7
45233228-3
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Orci Község 059. hrsz. külterülete.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Orci 059. hrsz. földút felújítása.”
Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie az Orci 059. hrsz. földút felújítását 2.487,43 m hosszúságban
az alábbi tervezett szakaszon: A tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 2+487,43 kmsz. A
kivitelezés tartalmaz humusz eltávolítást 762 m3, vízszintes tereprendezést, különféle földmunkákat
és tükör készítést 64664 m2, padka rendezést 7462 m2, simító hengerelést 6745 m3, alap és fedőréteg
kialakítását különféle zúzott kövekből 5347 m3.
Keresztmetszeti kialakítás:
- Út szélessége: 6,00 m
- Padka szélessége: 1,50 - 1,50 m
- Burkolatok oldalesés: 3 %
- Padka oldalesése: 5 %
Pályaszerkezet kialakítása:
- 10 cm vtg M22 zúzottkő kiékelő réteg
- 25 cm vtg. M56 alapréteg
- Meglévő földmű
A részletes feladatokat és mennyiségeket a további közbeszerzési dokumentumok műszaki
dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a nyertes AT köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Padka rendezés,
- Útburkolat zúzott kő alap és zúzott kő burkolat készítése,
A fenti munkák a kivitelezés végeredménye szempontjából alapvető fontosságúak, valamint a logisztikai
folyamatok és a technológiai folyamtok egymásra épülése miatt nyertes AT köteles elvégezni ezeket a
feladatokat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette 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
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Egyenértékű termékként
Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket
fogadja el.
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Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell (pl. gyártói katalógussal).
Tárgyi építési munka nem építési engedély köteles.
(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 M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen
felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap) 15
2 A kötelező 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1.1-21. Projekt azonosító: 3297949634
II.2.9) További információ:
1.) A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési időtartam a munkaterület átadásától számítódik. A munkaterület
átadására a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor. A befejezési határidőbe
beletartozik a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási dokumentációk elkészítése, és az
idevonatkozó jogszabályokban előírt dokumentumok átadása. Előteljesítés lehetséges. A II.2.7) pontban
ismertetett 210 napos teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a kivitelezési munkák
legalább 10%-os készültségét 2022. november 30. napjára teljesíteni kell.
2.) A felhívás II.2.5) (Értékelési szempontok) pontjában meghatározott "szakember" a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19430 / 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: Orci 059. hrsz. földút 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: 2022/11/17 (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: Indukció Építőipari és Vállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11224158214
Postai cím: József A. Utca 29
Város: Orci
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
E-mail: indukcio@kapos-net.hu
Telefon: +36 309271046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82314893
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11224158214
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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: 92751260
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80974832
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26130547202
Postai cím: Ipari Park III. Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26130547202
Hivatalos név: Indukció Építőipari és Vállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11224158214
Postai cím: József A. Utca 29
Város: Orci
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11224158214
Hivatalos név: REDROCK GEO Környezetvédelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22698425205
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 121. 029. ép
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698425205
Hivatalos név: Piry Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 32099731202
Postai cím: Szőlész Dűlő 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 32099731202
Hivatalos név: KORONAÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12787160203
Postai cím: Gobolyagi Út 3
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12787160203
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:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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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
x 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:
2022/11/21 (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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Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény (25245/2022)
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: Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15548380105
Postai cím: Kossuth Út 200.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 20536254
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48521068
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajoszentpeter.hu/_new/i233/
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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001268052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

814

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben EFOP projekt keretében:
Adásvételi szerződés Orvosi eszközök, felszerelések beszerzésére vonatkozóan - 2 részben a felhívás II.2.4
pontjában foglaltak szerint.
1. rész Orvosi eszközök beszerzése
Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése az alábbiak szerint.
1. UH diagnosztikai készülék 1 db
2. Kolposzkóp 1 db
3. CTG készülék 1 db
4. Sterilizátor 2 db
5. Gerinchúzó gravitációs pad 1 db
6. Gimnasztikai eszközkészlet tárolóban 1 db
7. Autorefrakto-keratometer 1 db
8. Idegentest lándzsa 1 db
9. Szemészeti fúró 1 db
10. Tonométer asztali 1 db
11. Mágnesterápiás készülék kezelőmatraccal 1 db
12. Szobakerékpár 1 db
13. Elliptikus tréner 1 db
14. Nőgyógyászati vizsgálószék – elektromos 1 db
15. Fóliahegesztőgép 2 db
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3)
pontban megjelölt
telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe helyezés költségeit.
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Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó
európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre
való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés
mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30)
Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
2. rész Betegirányító rendszer beszerzése
1 db betegirányító rendszer beszerzése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszköz II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre
történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszköz ajánlható meg, amely megfelel
a vonatkozó európai
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre
való hivatkozást
tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés
mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30)
Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1787250 (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: Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

33112200-0

816

Kiegészítő szójegyzék

33191000-5
33191100-6
33192210-7
37441300-4
37441900-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése az alábbiak szerint.
1. UH diagnosztikai készülék 1 db
2. Kolposzkóp 1 db
3. CTG készülék 1 db
4. Sterilizátor 2 db
5. Gerinchúzó gravitációs pad 1 db
6. Gimnasztikai eszközkészlet tárolóban 1 db
7. Autorefrakto-keratometer 1 db
8. Idegentest lándzsa 1 db
9. Szemészeti fúró 1 db
10. Tonométer asztali 1 db
11. Mágnesterápiás készülék kezelőmatraccal 1 db
12. Szobakerékpár 1 db
13. Elliptikus tréner 1 db
14. Nőgyógyászati vizsgálószék – elektromos 1 db
15. Fóliahegesztőgép 2 db
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva, pdf és xls formátumban is.
A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az
ártáblázatban megjelölt konkrét eszközök (ártáblázat „K” oszlop szerint) műszaki leírását /brosúráját,
melyből a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes
körűen ellenőrizhető.
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A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki
leírásban foglaltaknak.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe
helyezése (beállítása, installációja). A megajánlott eszközöket AK részére egyszerre szükséges leszállítani,
azaz részteljesítés nem lehetséges.
A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; az üzembe helyezési
jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint
a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy
elektronikus formában (CD-ROM) történő (szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható) átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00052
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Beteg-irányító rendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48814100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db betegirányító rendszer beszerzése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszköz II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszköz ajánlható meg, amely megfelel
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
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Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszköz pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az
ártáblázatban megjelölt konkrét eszköz (Ártáblázat „J” oszlop szerint) műszaki leírását /brosúráját, melyből
a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen
ellenőrizhető.
A beszerzés tárgyát képező termék részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki
leírásban foglaltaknak.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszköz saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe
helyezése (beállítása, installációja).
A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; az üzembe helyezési
jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a
felhasználói kézikönyv, használati utasítás magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus
formában (CD-ROM) történő (szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható) átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00052
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20330 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő a felhívás „II.2.13) További információ” 1.) pontjában előírta, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza, melynek értelmében eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be
az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
Fentiek alapján az eljárás 1. rész, a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy
ebben a részben az ajánlattételi határidő lejártáig csak 1 darab ajánlat került benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: Plex-Com-Medik Kereskedelmi Orvostechnikai és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13129987205
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Sajógalgóc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13129987205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Beteg-irányító rendszer 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: 2022/11/18 (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: Plex-Com-Medik Kereskedelmi Orvostechnikai és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13129987205
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Sajógalgóc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3636
Ország: Magyarország
E-mail: info@pcm.hu
Telefon: +36 305357919
Internetcím(ek): (URL) www.pcm.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13129987205
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: 1787250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: LUXINFO Elektronikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10353419213
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10353419213
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Hivatalos név: Plex-Com-Medik Kereskedelmi Orvostechnikai és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13129987205
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Sajógalgóc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13129987205
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:
2022/11/18 (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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Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa (25363/2022)
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: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14625651207
Postai cím: Irányi Dániel Utca 4. 4113/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fendle Noémi
Telefon: +36 22511320
E-mail: fendle.noemi@proalbaregia.hu
Fax: +36 22511321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.proalbaregia.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: Helyi önk. közérd. tev. folytató szervezete
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás megkötése - villamos tervezés
Hivatkozási szám: EKR001275382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

825

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése különféle építmények tekintetében elektromos (villamos) tervezői
feladatoknak az ellátására a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55590000 (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: Keretmegállapodás megkötése - villamos tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Az adott tervezéssel érintett épület székesfehérvári és esetleges fejér
megyei címe. A tervszolgáltatás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Keretmegállapodás célja, hogy a Keretmegállapodás hatálya alatti időszakban a generál tervezői
feladatokat ellátó Megrendelő részére az elektromos (villamos) szakági tervezési munkákra a szakmai
kapacitás biztosított legyen.
Ellátandó feladat: Erősáramú és gyengeáramú elektromos rendszerek tervezése új és meglévő felújítandó
középületek esetén. A gyengeáramú rendszerek magukba foglalják a tűzjelző, vagyonvédelem,
kamerarendszer, csengető-, hangosítórendszer, akadálymentesítés, informatika és beléptető rendszereket,
valamint 50 kW alatti napelemrendszert.
A meglévő, tervezéssel várhatóan érintett épületek építési kora, meglévő villamos rendszereinek állapota
változó, de vélhetőleg elavult, egyes esetekben tűzveszélyes mértékben károsodott.
A meglévő épületek lehetnek országos műemlék és helyi védelem alatt álló belvárosi ingatlanok.
A jelenleg ismert várható tervezési feladatok közül a legkisebb épület hasznos nettó alapterülete: 2.569
m2, valamint a lehetséges elkövetkezendő tervezési feladatok között van egy a részben helyi védelem
alatt álló épület, melynek hasznos nettó alapterülete: 3.858 m2, de mivel részben (egy épületszárnya)
védett ezért 2.000 m2-t veszünk figyelembe jelen közbeszerzési eljárás során. A védett épületek,
épületrészek villamos tervezése során különös gondot kell fordítani az egyes szerkezetek védelmére, így a
csövezések, vezetékezések, az átvezetések és eszközök elhelyezésére.
A várható, feladatellátással érintett épületek lehetnek tégla vagy monolit falazattal, monolit födémekkel,
vagy előregyártott szerkezettel, kitöltő falazattal tagoltak, vagy akár acélszerkezetekkel készült függőleges
-vízszintes szerkezetűek, melyekhez igazodni szükséges a villamos tervezés során.
Az épületek több szintszámmal is rendelkezhetnek, amelyek esetleges bővítése, további szintek tervezése
is felmerülhet, ugyanúgy, mint az épületek bővítése. A tetőtér beépítés, vagy annak bővítése is feladat
lehet, a meglévő szerkezeteken belül, így a teljes meglévő erősáramú és gyengeáramú rendszerek
felülvizsgálata után, vélhetően teljes felújítás szükséges új rendszerek beépítésével, esetenként,
hálózat bővítésével, illetve az új épületek és épületrészek teljes erősáramú és gyengeáramú rendszerek
telepítésének tervezésével a megrendelői igények szerint.
A megtervezett elektromos rendszereknek meg kell felelni a hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek,
különös tekintettel a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésére, és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi
Szabályzat előírásaira, valamint technológiailag megvalósítható és biztonságos üzemeltetésre alkalmasnak
kell lennie!
A várható feladatok villamos rendszereinek vizsgálata, tervezése, mind az új mind a meglévő épületeknél,
szoros együttműködést kíván Ajánlatkérő építész tervezőivel, akik az alap adatokat minden tervezendő
épületnél biztosítják.
A ténylegesen ellátandó feladatok az egyedi Tervezési szerződés(ek)ben kerülnek meghatározásra.
A Megrendelő a megkötésre kerülő egyedi Tervezési szerződésben megrendeli, Tervező pedig elkészíti a
jelen Keretmegállapodás szerinti terveket, valamint átadja azokat Megrendelőnek. A Megrendelő a tervek
átvételére és díj fizetésére köteles.
Nyertes ajánlattevőnek az erőforrásait úgy kell megszerveznie, hogy adott esetben képes legyen
egyidejűleg legalább 2 létesítményre vonatkozó, a fentiekben felsorolt tervezési feladat megvalósítására.
A tényleges fejlesztési projekt megnevezése, és annak tervezési feladatai az egyedi szerződésben kerülnek
meghatározásra, mind területileg, mind mennyiségileg.
A várható villamos tervezési feladatok az alábbiak:
a) meglévő épületek villamos (erős és gyengeáram) felülvizsgálata, igények felmérése, pontosítása,
szükséges bontások megállapítása
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b) meglévő épületek villamos (erős és gyengeáram) tervezése (építési engedélyezési szint, amennyiben
engedélyköteles átalakítás vagy bővítés történik)
c) meglévő épület villamos (erős és gyengeáram) tervezése (kiviteli szint)
d) új épületek villamos (erős és gyengeáram) tervezése (engedélyezési szint)
e) új épület villamos (erős és gyengeáram) tervezése (kiviteli)
Az elvárt dokumentációk tartalmi követelményei az alábbiak:
a) A tervezési feladatok dokumentációs tartalmát a vonatkozó szakaszok szerint kell elkészíteni, a
követelményeit az alábbiak
határozzák meg:
- a Magyar Mérnöki Kamara tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata.
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 1. melléklete.
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 72. §-a és a 8. melléklete.
b) Az engedélyezési tervezési tartalmak kidolgozásának mértéke alkalmasnak kell lennie az eredményes
hatósági engedélyezések lefolytatására és a beruházói döntések meghozatalára.
c) A kivitelezési tervezési tartalmak kidolgozása mértékének alkalmasnak kell lennie a kivitelezési
közbeszerzés lefolytatására –
figyelemmel különösen, de nem kizárólagosan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire – és a
kivitelezés végrehajtására.
A Keretmegállapodás keretösszege maximum nettó: 55.590.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban (266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklete II. rész, 35. pont szerinti (betűjele: V)) 25
2 Szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban (375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete 2.
pontja szerinti (betűjele: TUJ)) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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)
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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:
19089 / 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: Keretmegállapodás megkötése - villamos tervezés
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: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 13079909243
Postai cím: 10767/1/A/1 Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: EHH Project Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22654573242
Postai cím: Gergely Utca 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: ehhproject@gmail.com
Telefon: +36 309053640
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22654573242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25052798206
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: szelterv@szelterv.hu
Telefon: +36 209334224
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25052798206
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: 55590000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EHH Project Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22654573242
Postai cím: Gergely Utca 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22654573242
Hivatalos név: SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25052798206
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 10.
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Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25052798206
Hivatalos név: Dokuplan Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14978375220
Postai cím: Kinizsi Pál Utca 69.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14978375220
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13079909243
Postai cím: 10767/1/A/1 Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243
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:
2022/11/21 (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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Tarcal Község Önkormányzata (25291/2022)
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: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726425205
Postai cím: Fő Út 61
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth László
Telefon: +36 47552030
E-mail: Laszlo.Horvath@tbft.hu
Fax: +36 47552031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tarcal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://tarcal.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

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:
Tarcal dűlőutak kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001023602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

834

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3999 hrsz-ú „A” jelű út a szilárd burkolattal kiépített Középhegy utca
folytatása a 0+491 szelvénytől, és a tervezési szakasz a 3255 hrsz-ú ingatlanig tart. A
szőlők közötti jelenlegi út egy szakaszon nem esik az ingatlan határon belülre, ezért annak
nyomvonala visszahelyezésre kerül a tényleges ingatlan határok közzé. A tervezett út a
0+000-0+878 szelvények között 2,50 m, a 0+878-1+345 szelvények között 2,25 m
burkolatszélességgel lett tervezve, ennél szélesebb út nem alakítható ki. A padka
szélessége 0,50 m, illetve az adottságoknak megfelelő szélességű. A tervezési szakasz
elején az út csatlakozik a kiépített Középhegy úthoz, annak folytatása. A tervezési
területen a 0+878 szelvénytől az ingatlanszélesség miatt az út burkolatszélessége
lecsökken 2,25 méterre. A tervezési szakasz végén a szilárd burkolat után még 20 cm
vastagságban zúzottkő terítést kell 5,00 m hosszban és 2,25 m szélességben kialakítani.
A tervezett út tényleges hossza 1344,93 méter.
4010 és 4004 hrsz-ú „A” jelű út a szilárd burkolattal kiépített Könyves
Kálmán utca folytatása a 0+344 szelvénytől, és a tervezési szakasz a 2620 hrsz-ú ingatlan
határáig tart. A szőlők közötti jelenlegi út egy szakaszon nem esik az ingatlan határon
belülre, ezért annak nyomvonala visszahelyezésre kerül a tényleges ingatlan határok
közzé. A tervezett „A” jelű út a teljes tervezési szakaszon 2,50 m burkolatszélességgel lett
tervezve, ennél szélesebb út nem alakítható ki. A padka szélessége 0,50 m, illetve az
adottságoknak megfelelő szélességű. A tervezési szakasz elején az út csatlakozik a 2,50 m
szélességben kiépített Könyves Kálmán úthoz, annak folytatása. A tervezési szakasz végén
a szilárd burkolat után még 20 cm vastagságban zúzottkő terítést kell 6,73 m hosszban és
2,50 m szélességben kialakítani.
A tervezett „A” jelű út tényleges hossza 483,14 méter.
4023 hrsz-ú út a szilárd burkolattal kiépített temető melletti Névtelen utca
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folytatása a 0+161 szelvénytől, és a tervezési szakasz a tervezett 4105/2 hrsz-ú út
burkolatszéléig tart. A szőlők közötti jelenlegi út egy szakaszon nem esik az ingatlan
határon belülre, ezért annak nyomvonala visszahelyezésre kerül a tényleges ingatlan
határok közzé. A tervezett út a 0+000-0+048 szelvények között 2,00 m, a 0+053-0+271
szelvények között 2,50 m és a 0+284-1+228 szelvények között 3,00 m
burkolatszélességgel lett tervezve, ennél szélesebb út nem alakítható ki. A padka
szélessége 0,50 m, illetve az adottságoknak megfelelő szélességű. A tervezési szakasz
elején az út csatlakozik a 2,00 m szélességben kiépített temető melletti Névtelen úthoz,
annak folytatása. A 0+048-0+053 szelvények között az út kiszélesedik 2,50 méterre. Ez a
szélesség megmarad a 0+271 szelvényig. Innen a 0+284 szelvényig ismét kiszélesedik az
út 3,00 méterre, ami a tervezési szakasz végéig megmarad. A tervezési szakasz elejétől a
0+284 szelvényig a helyi adottságok miatt nem alakítható ki szélesebb burkolatszélesség.
A 0+548 szelvényben a sz. sz. bal oldalon a tervezett 4102/1 és 4113 hrsz-ú út csatlakozik.
A tervezési szakasz vége csatlakozik a tervezett 4105/2 és 0190 hrsz-ú út
burkolatszéléhez.
A tervezett út tényleges hossza 1227,74 méter.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 204972909 (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: Tarcal, 3999 hrsz-ú út
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További tárgyak:

45233100-0

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tarcal 3999 hrsz-ú út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3999 hrsz-ú „A” jelű út a szilárd burkolattal kiépített Középhegy utca
folytatása a 0+491 szelvénytől, és a tervezési szakasz a 3255 hrsz-ú ingatlanig tart. A
szőlők közötti jelenlegi út egy szakaszon nem esik az ingatlan határon belülre, ezért annak
nyomvonala visszahelyezésre kerül a tényleges ingatlan határok közzé. A tervezett út a
0+000-0+878 szelvények között 2,50 m, a 0+878-1+345 szelvények között 2,25 m
burkolatszélességgel lett tervezve, ennél szélesebb út nem alakítható ki. A padka
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szélessége 0,50 m, illetve az adottságoknak megfelelő szélességű. A tervezési szakasz
elején az út csatlakozik a kiépített Középhegy úthoz, annak folytatása. A tervezési
területen a 0+878 szelvénytől az ingatlanszélesség miatt az út burkolatszélessége
lecsökken 2,25 méterre. A tervezési szakasz végén a szilárd burkolat után még 20 cm
vastagságban zúzottkő terítést kell 5,00 m hosszban és 2,25 m szélességben kialakítani.
A tervezett út tényleges hossza 1344,93 méter.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) 15
2 M1./1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(max.36 hó) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása teljesítés alatt ( max. 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tarcal, 4010 és 4004 hrsz-ú út
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233100-0

További tárgyak:

45233120-6
45233123-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tarcal, 4010 és 4004 hrsz-ú út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4010 és 4004 hrsz-ú „A” jelű út a szilárd burkolattal kiépített Könyves Kálmán utca folytatása a 0+344
szelvénytől, és a tervezési szakasz a 2620 hrsz-ú ingatlan határáig tart. A szőlők közötti jelenlegi
út egy szakaszon nem esik az ingatlan határon belülre, ezért annak nyomvonala visszahelyezésre
kerül a tényleges ingatlan határok közzé. A tervezett „A” jelű út a teljes tervezési szakaszon 2,50 m
burkolatszélességgel lett tervezve, ennél szélesebb út nem alakítható ki. A padka szélessége 0,50 m, illetve
az adottságoknak megfelelő szélességű. A tervezési szakasz elején az út csatlakozik a 2,50 m
szélességben kiépített Könyves Kálmán úthoz, annak folytatása. A tervezési szakasz végén a szilárd
burkolat után még 20 cm vastagságban zúzottkő terítést kell 6,73 m hosszban és 2,50 m szélességben
kialakítani.
A tervezett „A” jelű út tényleges hossza 483,14 méter.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) 15
2 M1./1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(max.36 hó) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása teljesítés alatt ( max. 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tarcal, 4023 hrsz-ú út
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233100-0

További tárgyak:

45233120-6
45233123-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tarcal, 4023 hrsz-ú út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4023 hrsz-ú út a szilárd burkolattal kiépített temető melletti Névtelen utca folytatása a 0+161 szelvénytől,
és a tervezési szakasz a tervezett 4105/2 hrsz-ú út burkolatszéléig tart. A szőlők közötti jelenlegi út egy
szakaszon nem esik az ingatlan
határon belülre, ezért annak nyomvonala visszahelyezésre kerül a tényleges ingatlan határok közzé.
A tervezett út a 0+000-0+048 szelvények között 2,00 m, a 0+053-0+271 szelvények között 2,50 m és a
0+284-1+228 szelvények között 3,00 m
burkolatszélességgel lett tervezve, ennél szélesebb út nem alakítható ki. A padka szélessége 0,50 m, illetve
az adottságoknak megfelelő szélességű. A tervezési szakasz elején az út csatlakozik a 2,00 m szélességben
kiépített temető melletti Névtelen úthoz, annak folytatása. A 0+048-0+053 szelvények között az út
kiszélesedik 2,50 méterre. Ez a
szélesség megmarad a 0+271 szelvényig. Innen a 0+284 szelvényig ismét kiszélesedik az út 3,00 méterre,
ami a tervezési szakasz végéig megmarad. A tervezési szakasz elejétől a 0+284 szelvényig a helyi
adottságok miatt nem alakítható ki szélesebb burkolatszélesség. A 0+548 szelvényben a sz. sz. bal oldalon
a tervezett 4102/1 és 4113 hrsz-ú út csatlakozik.
A tervezési szakasz vége csatlakozik a tervezett 4105/2 és 0190 hrsz-ú út burkolatszéléhez.
A tervezett út tényleges hossza 1227,74 méter.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

838

(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 általános jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) 15
2 M1./1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(max.36 hó) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása teljesítés alatt ( max. 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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:
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16009 / 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: Tarcal, 3999 hrsz-ú út
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: 2022/11/16 (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: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: info@capitalclass.hu
Telefon: +36 707708380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
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: 82798967
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
MV-KÉ szakterületen
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205
Hivatalos név: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
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
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12976119205
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12976119205
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Tarcal, 4010 és 4004 hrsz-ú út
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: 2022/11/16 (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: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: info@capitalclass.hu
Telefon: +36 707708380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
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: 40317502
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
MV-KÉ szakterületen
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: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205
Hivatalos név: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
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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
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12976119205
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12976119205
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tarcal, 4023 hrsz-ú út
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: 2022/11/16 (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: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: info@capitalclass.hu
Telefon: +36 707708380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
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: 81856440
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
MV-KÉ szakterületen
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205
Hivatalos név: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
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
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12976119205
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12976119205
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405
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
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újkígyós Város Önkormányzata (25439/2022)
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: Újkígyós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725170204
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Újkígyós
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5661
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ferenc
Telefon: +36 66256100
E-mail: muszak@ujkigyos.hu
Fax: +36 66256100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujkigyos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujkigyos.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
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:
Keleti Iparterület építése – Újkígyós II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000535032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

850

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Keleti iparterület kialakítása Újkígyósón” című a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00019 azonosítószámú projekt
keretében kerül megvalósítára a tervezett beruházás, mely egy olyan iparterületen található, amelyen egy
2022-ben megvalósult és átadott csarnok épület (általános célú és nyomdaüzemi csarnok) is található.
Tárgyi fejlesztés a csarnok épületet nem érinti, de az iparterületet és a csarnokhoz kapcsolódó egyéb
infrastruktúra fejlesztéseket tartalmaz.
A beruházás két egymástól el nem választható, egybefüggő területekből áll: - a 036/1-5-helyrajzi számú
telekből.
A beruházás engedélyhez nem kötött kötött építési, kivitelezési tevékenységeket tartalmaz.
A további információkat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54216013 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.2.1)

Elnevezés: Keleti Iparterület építése – Újkígyós II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: 5661 Újkígyós, 036/1, 036/2, 036/4, 036/5,
051/1 hrsz-ek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő feladatok ismertetése:
Az önkormányzat a 2016-ban elnyert pályázati támogatással megvalósított fejlesztéséhez további
kiegészítő támogatást kapott, mely összeget a fejlesztésből eddig kimaradt, de szükséges építmények
fölújítására és kialakítására fordítja. Ezek a következők:
-Portásfülke korszerűsítése
Alapterülete 16,16 m2 (hasznos)
Tető hőszigetelése 19,63 m2
Bádogos munkák 19 fm
Tető vízszibetelése 21,94 m2
Homlokzat hőszigetelése+nemesvakolat 40,51 m2
Lábazat hőszigetelése+mozaik vakolat 5,21 m2
Homlokzati nyílászárok cseréje 4 db
Villanyszerelési munkák, szerelvények, elosztó kivitelezése
-Irodaépület kialakítása
Alapterülete 74,66 m2 (hasznos)
Régi tető elbontása+ űj tető készítése 105,4 m2
Lapostető csapadékvíz szigetelés készítés 107 m2
Homlokzati trapézlemez borítás 26,55 m2
Homlokzat hőszigetelése+nemesvakolat 106,52 m2
Lábazat hőszigetelése+mozaik vakolat 20,15 m2
Homlokzati nyílászárok cseréje 11 db
Függőeresz+lefolyócsatorna elhelyezése 19,04 m2
Belső vakolás 232 m2
Giszkarton álmennyezet 74,66 m2
Beltéri ajtó elhelyezése 6 db
Mázolás 51,26 m2
Festés 308 m2
Kerámia padlóburkolat 22,28 m2
PVC padlóburkolat 52,38 m2
Villanyszerelési munkák, szerelvények, elosztó
Hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése
Vizes gépészeti szerelvények+csövezés
-mázsaház felújítása
Alapterülete 5,76 m2(hasznos)
Vakolatpótlás 14,7 m2
Vakolatjavítás homlokzaton 37 m2
Homlokzatfestés 37,44 m2
-Tolókapu elhelyezés
Kapu teljes hossza: 8,4 m
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Földmunka 2,06 m3
Betonozás 2,06 m3
Toloókapu elhelyezése 6m szabad átjárású 1 db
Tolókapu elektromos kiépítés 2 db
-térvilágítás:
Lámpatest fénypontmagasága 8 m
Kandelláber elhelyezése 7 db
-hídmérleg javítása
Hídmérleg teherbírása 60 t
Mérlegcella beépítés 8 db
Mérlegműszer beépítés 1 db
Mérleg hitelesítése 1 db
-vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése
Vagyonvédelmi kamera rendszer kiépítése
IP kamera oszloppal 12 db
Rádiós egység 5 db
Az említett munkák elvégzéséhez szükséges terveket és leírást tartalmazza e dokumentáció.
Az építési, bontási munkával kapcsolatban a részletes és pontos mennyiségi és műszaki adatokat a
dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(0-36 hónap) 10
3 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / 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-1.1.1-15-BS1-2016-00019
II.2.9) További információ:
II.2.7 ponthoz kiegészítés:
A kivitelezési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani, a teljesítés során ezt szükséges
figyelembe vennie nyertes ajánlattevőnek.
A sikeres műszaki átadás-átvétel befejezése legvégső határideje nem lehet később, mint 2022. november
10.-e, ugyanis a projekt elszámolhatóság nem lehetséges, ajánlatkérő részéről a finanszírozás nem
valósítható meg, amennyiben ezen meghatározott időt követően kerül a tervezett beruházás, kivitelezés
befejezésre, ezen dátumot követően valósul meg a műszaki átadás-átvétel.
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Amennyiben a projektzárás határideje, a projekt elszámolhatósága meghosszabbításra kerül, úgy sem
lehet a kivitelezési szerződés teljesítése nyertes ajánlattevő részéről 40 napot meghaladó.
Ajánlatkérő a kivitelezés során előteljesítést elfogad.
A VI.3.9) ponthoz: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. Az egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020.03.25.
napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. aa) pontja szerinti fordított
arányosításra kerül sor. Az 1. 2. és 3. minőségi szempont esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab)
pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A Kbt. 77. § (1) alapján a bírálati módszernél megjelölt
maximumra és az annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum pontszámot kapják az ajánlattevők és a
képletbe akkor is a maximum kerül behelyettesítésre, ha ennél kedvezőbb ajánlat érkezik.
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:
17889 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keleti Iparterület építése – Újkígyós II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/18 (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: Csorvási Építőmester Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20849986204
Postai cím: Arany János Utca 6/2
Város: Csorvás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5920
Ország: Magyarország
E-mail: epitomesterbt@gmail.com
Telefon: +36 302999208
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20849986204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48629932
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54216013
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés,
tanácsadás, Épületgépészet, Épületvillamosság
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: 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: Csorvási Építőmester Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20849986204
Postai cím: Arany János Utca 6/2
Város: Csorvás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5920
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20849986204
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:
2022/11/22 (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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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25399/2022)
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: 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: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125763
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nav.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x 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.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
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Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: VBÜ Zrt.: Kbt. 5. § (1) b), NAV: Kbt. 5. § (1) c)
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
x Egyéb tevékenység: központi beszerző szerv védelem terén
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:
350 db MK3 paprika spray beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001352052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

858

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35113300-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Adásvételi szerződés „350 db MK3 paprika spray beszerzése Rendészeti Koncepció keretében”
tárgyban
Sabre Red MK3 paprika spray, vagy az azzal egyenértékűként ajánlott paprika spray beszerzése – 350 db
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
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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: 350 db MK3 paprika spray beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35113300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NAV Bevetési Igazgatóság, NAV Országos Fegyverzeti Raktár, 1107
Budapest, Bihari u. 16/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: „350 db MK3 paprika spray beszerzése Rendészeti Koncepció keretében” az alábbiak szerint:
- 350 db Sabre Red MK3 paprika spray, vagy azzal egyenértékű paprika spray beszerzése
- Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját
(magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított dokumentum), amely tartalmazza a megajánlott
termék nevét, gyártóját, típusát és minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a Műszaki leírásban előírt valamennyi követelménynek.
- Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi követelményt nem
tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a megajánlott termék hiányzó paramétereknek
való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: A Kbt. 76. § (5) bekezdésével összhangban Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel AK igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
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kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás
készült.
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:
19446 / 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: 350 db MK3 paprika spray beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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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: HTI Haditechnikai Intézet Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11685649242
Postai cím: Pongrác út 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11685649242
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23553444242
Postai cím: Elnök Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23553444242
Hivatalos név: Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25540211242
Postai cím: Práter U. 58. fszt. 196.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25540211242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Adács Község Önkormányzata (25548/2022)
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: Adács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728977110
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Adács
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3292
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soha Márton
Telefon: +36 704667602
E-mail: adacsph@gmail.com
Fax: +36 37350001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.adacs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Adácson
Hivatkozási szám: EKR001661622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezendő egészségház új épület építésével jön létre és két rendelőegységet tartalmaz: egy fogorvosi
rendelőt és a védőnői szolgálati egységet.
A kivitelezés helyszínéül szolgáló Adács, belterület 969. hrsz. alatt felvett, természetben 3292 Adács,
Hold u. 1. szám alatti ingatlan keleti utcai oldalán, egy meglévő épület található, mely jelenleg háziorvosi
rendelőként és emeleti szintjén a szolgálati lakásként funkcionál. A szabályozási terv és a helyi építési
előírások figyelembevételével, az új egészségház épülete szabadon állóan került elhelyezésre az építési
hely által meghatározott határvonalakra illesztve. Az északi utcai előkertre meghatározott 3,0m-re
visszahúzott beépítési vonalra, illetve a nyugati határtól 3,25m-re fekvő oldalkerti határvonalra ül az épület
egy-egy sarka. A déli oldali oldalkert szélessége az építési helyen belülre kerül, itt az oldalkert mérete
5,62m lesz. A telken belül a két épület közötti távolság 3,59m lesz. Az oldalkerti távolságok betartása
mellett, a szomszédos és a telken belüli épületek közötti szükséges tűztávolság is biztosított. a nyugati
szomszédos épületektől a legkisebb távolság: 3,15m, a déli szomszédos épülettől 5,20m, a telken belüli
meglévő épülettől 3,0m.
Fogorvosi rendelő:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

865

A Rákóczi utca felől fedett lejtővel kialakított, akadálymentes bejárat készül a két tervezett egységhez.
A szélfogón át a betegváróba jut az érkező, és innen nyílik az akadálymentes mosdó-wc is.
A váróból nyílik a rendelőegység, valamint a látogatói mosdó-wc mellékhelyiségek.
A fogorvosi rendelő saját öltöző-mosdó és tároló helyiségekkel készül. Az öltözői blokkba a babakocsi
tároló helyiségen át is be lehet jutni. A nagyobb gépek beszállítására szolgál egy zárva tartandó belső ajtó.
Védőnői szolgálat rendelője:
A fedett bejáró tornácról nyílik a zárt babakocsi tároló, ahonnan a váró-pelenkázó helyiség érhető el.
Ehhez tartozik a női-férfi wc-fülkéket tartalmazó mosdó blokk, mosdó-előtérrel.
A váróból nyílik a védőnői rendelő, melynek kialakítása során, a nőgyógyászati vizsgálót is elhelyeztük,
paravánfalas takarási lehetőséggel. A védőnői helyiségből a személyzeti öltöző és mosdója érhető el. Az
öltöző előterébe a babakocsi tároló helyiségből ajtón át be lehet jutni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírásokban esetlegesen felmerülő, út- térburkolat
építési munkákra (külsö térkőburkolatok, járdák, parkolók) vonatkozó leírásokat szíveskedjenek figyelmen
kívül hagyni, mivel azok nem képezik jelen eljárás tárgyát.
Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírások tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23507 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési
dokumentáció részét képező költségvetés módosult kiegészült.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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
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Bárna Község Önkormányzata (25507/2022)
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: Bárna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15451024212
Postai cím: Petőfi Út 23
Város: Bárna
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oravecz Roland
Telefon: +36 32405333
E-mail: polgarmester@barna.hu
Fax: +36 32405333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.barna.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bárna község vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR001802672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bárna Község belterületi csapadékvíz elvezetés 998 fm-en.
CS-1-0 jelű árok 82,0 m:
- 82,0 m KV-40/200 mederelemmel burkolt árok
- Befogadó: a Kossuth út alatt meglévő áteresz
CS-2-0 jelű árok 95,0 m:
- 95,0 m KV-40/200 mederelemmel burkolt árok, ebből 6,0 m áteresz KVFvb40 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a 611 hrsz. patak 0+369 szelvénye
CS-2-1 jelű árok 147,0 m:
- 147,0 m KV-30/200 mederelemmel burkolt árok, ebből 11,0 m kapubejáró KVF30 fedlappal
- Befogadó: a CS-2-0 jelű árok 0+095 szelvénye
CS-3-0 jelű árok 48,0 m:
- 48,0 m KV-40/200 mederelemmel burkolt árok, ebből 6,0 m kapubejáró KVF40 fedlappal
- Befogadó: a Petőfi úti meglévő levezető árok
CS-4-0 jelű árok 147,0 m:
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- 147,0 m KV-40/200 mederelemmel burkolt árok, ebből 22,0 m kapubejáró KVF40 fedlappal
- 1 db vasbeton hordalékfogó műtárgy 1,50 x 1,60 m
- Befogadó: a Bárna-patak 12+633 szelvénye
CS-5-0 jelű árok 72,0 m:
- 72,0 m KV-30/200 mederelemmel burkolt árok, ebből 5,0 m áteresz KVF30 fedlappal
- Befogadó: a 611 hrsz. patak 0+399 szelvénye
CS-6-0 jelű árok 232,0 m:
- 232,0 m KV-30/200 mederelemmel burkolt árok, ebből 52,0 m kapubejáró és 5,0 m áteresz KVF30
fedlappal
- Befogadó: az Iskola utcai meglévő levezető árok
CS-7-0 jelű árok 175,0 m:
- 175,0 m KV-20/200 mederelemmel burkolt árok, teljes hosszban KVFvb20 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a Petőfi utcai meglévő, megmaradó áteresz
Épül továbbá: 1 db 1,50 x 1,60 m vb. hordalékfogó
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező engedélyezési-, kiviteli terv továbbá a
tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének
részét képezik.
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:
25034 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
A következő helyett:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (építésre és/vagy
felújításra vonatkozó építési beruházásból) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
összesen nem éri el a nettó 75 000 000 Ft-ot.
Helyesen:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (árok építésre és/vagy
felújításra vonatkozó építési beruházásból) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
összesen nem éri el a nettó 75 000 000 Ft-ot.
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Tájékoztatjuk a T. Gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján az eljárásban egyéb
közbeszerzési dokumentumok - közbeszerzési dokumentum útmutató - is módosult.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25510/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsárdy Nóra
Telefon: +36 202411910
E-mail: NKocsardy@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K22215 ZeoCal beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001421462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 120.000 kg (keretmennyiség) zeolit és kálciumklorid-pehely/granulátum keveréket (ZeoCal)
kíván beszerezni, amelyet a téli időszakban a kerékpárutak, valamint környezetvédelmi szempontból
kiemelt egyéb közterületek (pl. zöldterületek melletti közutak) gépi, illetve kézi síkosságmentesítése során
szeretne felhasználni.
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:
23065 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (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
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (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:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Előzmény hirdetmény száma: 23065/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25512/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsárdy Nóra
Telefon: +36 202411910
E-mail: NKocsardy@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K22216 Cacl pehely beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001421532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 80.000 kg (keretmennyiség) Cacl pehely kíván beszerezni, amelyet a téli időszakban a
kerékpárutak, valamint környezetvédelmi szempontból kiemelt egyéb közterületek gépi, nedvesített
síkosságmentesítéséhez szükséges sóoldat előállításához tervezzük felhasználni.
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:
23121 / 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: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (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:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Előzmény hirdetmény száma: 23121/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25430/2022)
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: Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10803828242
Postai cím: Kisfaludy Utca 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 14440157
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 14440290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://garantiqa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://garantiqa.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű lízing, flottakezelés a GHG Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR001560462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Zárt operatív lízing (tartós bérleti) konstrukció és zárt flottakezelési konstrukció beszerzése
személygépjárművekre a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére 2022"
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:
22667 / 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: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

Fő szójegyzék

879

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: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhíváson túl az eljárás további közbeszerzési dokumentumai is módosulnak az alábbi
pontokon:
- szerződéstervezet (AD Garantiqa flottakezelés mód. II) - 14. oldal
Az eljárás korábbi módosítása: 24982/2022
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22667/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Ladánybene Község Önkormányzat (25458/2022)
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: Ladánybene Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724698203
Postai cím: Fő Utca 66. 10
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ladanybene.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minibölcsőde építése Ladánybenén
Hivatkozási szám: EKR001600562022
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:
Új 2 csoportos bölcsőde építése a szükséges szociális és kiszolgáló egységekkel és melegítőkonyhával,
akadálymentesített parkolóval. Levegő-víz hőszivattyús fűtéssel, sugárzó hőleadással. Szabványos
erősáramú erőátviteli és világítási rendszerekkel, gyengeáramú hálózattat, fotovoltaikus rendszerrel.
A csoport létszám 2x8 fő = 16 gyermek. Az étkeztetés kiszolgálására készétel tálalására alkalmas
melegítőkonyha készül. A tervezett épület földszintes kialakítású, bruttó alapterülete: 258,19 m2.
A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles
építési beruházás.
Építési engedély száma: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Megyei Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály határozata, Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 202200176797, iratazonosító: IR-00106732/2022,
ikatatószám: BK/ETDR/3508-20/2022, véglegessé válás: 2022.07.21.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
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vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22816 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
24199 / 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: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25433/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Sándor
Telefon: +36 305532131
E-mail: kovacs.sandor@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kijelző egységek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001337152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32351200-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya különféle ipari TFT LCD kijelző egységek beszerzése, adásvételi szerződés keretében
az alábbi részek és mennyiségek szerint. A nyertes ajánlattevő feladata a termékek Ajánlatkérő által
meghatározott (alább felsorolt és részletezett) teljesítési helyekre történő szállítása a megadott
mennyiségben.
1. rész: KIJELZŐ EGYSÉG INFÓOSZLOPHOZ 42" FULL HD
Mennyiség: 40 db (Budapest: 26 db, Debrecen: 4 db, Dombóvár: 10 db)
2. rész: KIJELZŐ EGYSÉG 55" FULLHD TFTLCD BELTÉRI
Mennyiség: 16 db (Budapest: 11 db, Dombóvár: 2 db, Miskolc: 3 db)
3. rész: KIJELZŐ EGYSÉG 55" FULLHD TFTLCD KÜLTÉRI
Mennyiség: 12 db (Budapest: 10 db, Dombóvár: 2 db)
4. rész: KIJELZŐ EGYSÉG 72" FULLHD TFTLCD BELTÉRI
Mennyiség: 2 db (Budapest: 2 db)
A kijelző egységek műszaki követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19610 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
21369 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
23611 / 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

885

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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2023/01/09 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25641/2022)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági szelepek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001305232022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42131147-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 db SZPPK-4R (DN150) és 4 db 17SZ24NZS (DN50) típusú orosz gyártmányú biztonsági szelep kiváltása új
biztonsági szelepekkel, a II.2.4 pontban ismertetettek szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24517 / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

887

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:
2022/12/16
Helyesen:
2022/12/20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentumokban módosítás nem történt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (25505/2022)
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: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25455005220
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Nagykanizsán (TOP)
Hivatkozási szám: EKR000920962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nagykanizsán 8 részben. [rövid megnevezés: Energetikai korszerűsítés Nagykanizsán (TOP)]
1. rész: Batthyány Lajos Gimnázium energetikai korszerűsítése [rövid megnevezés: Batthyány Lajos
Gimnázium energetikai korsz.]
2. rész: Nagykanizsa Attila óvoda, bölcsőde energetikai korszerűsítése [rövid megnevezés: Nagykanizsa
Attila óvoda, bölcsőde energ. korsz.]
3. rész: Hevesi óvoda energetikai korszerűsítése
4. rész: Corvin óvoda energetikai korszerűsítése
5. rész: Halis István Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése [rövid megnevezés: Halis István Városi
Könyvtár energ. korsz.]
6. rész: Hevesi Sándor Művelődési Központ energetikai korszerűsítése [rövid megnevezés: Hevesi Sándor
Művelődési Központ energ. korsz.]
7. rész: Kisfaludy bölcsőde energetikai korszerűsítése
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8. rész: Nagykanizsa - Idősek otthona energetikai korszerűsítése [rövid megnevezés: Nagykanizsa - Idősek
otthona energ. korsz.]
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22289 / 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Novajidrány Község Önkormányzata (25494/2022)
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: Novajidrány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348434205
Postai cím: Kossuth U. 111.
Város: Novajidrány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süvegesné Sarlay Zsuzsanna
Telefon: +36 46462101
E-mail: titkarsag@novajidrany.hu
Fax: +36 46462101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árpád utcai ingatlanok csapadékvíz elvezetése
Hivatkozási szám: EKR001637502022
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:
Novajidrány, Árpád utcai ingatlanok csapadékvíz elvezetése kapcsán épül: Épül összesen: 1375,0 m
csapadékcsatorna és 10,0 m medervédelem, azaz 1385,0 m
Mederburkoló elemek: KV 30/200 671,0 m
KV 40/200 10,0 m
Csatornák: 3,0 m Ø60-as beton csatorna
266,0 m D316 KPE csapadékvíz nyomóvezeték,
15,0 m DN400 KG-PVC csatorna,
Kapubejáró fedlapok:
KVF 30 165,0 fm,
KVF 40 10,0 fm,
2 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 27,0 földmeder (b=0,3m, h=0,5m, ρ=1:1,5),
380,0 m földmeder (b=0,5m, h=0,5m, ρ=1:1,5),
1 db 3,0x1,6x2,0 m monolit vb. hordalékfogó akna
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1 db csapadékvíz átemelő berendezés 2 db Grundfos SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D.A (vagy azzal
egyenértékű) tip. szivattyúval,
6,0 fm betonba rakott 40x40x10 cm vtg. lapburkolat
4,0 fm szárazon rakott terméskő burkolat
C-1-0-0 jelű csatorna: 401,0 m, ebből:
15,0m DN400 KG-PVC csatorna,
380,0 m földmeder (b=0,5m, h=0,5m, ρ=1:1,5),
3,0 m Ø60-as betoncsatorna
1 db 3,0x1,6x2,0m monolit vb. hordalékfogó akna
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-16‰ között változik Befogadó: tervezett átemelő
C-1-1-0 jelű csatorna: 27,0 m, ebből:
27,0 földmeder (b=0,3m, h=0,5m, ρ=1:1,5),
Lejtése hossz-szelvény szerint: 11 ‰
Befogadó: C-1-0-0 j. árok 0+331 j. szelvénye
C-2-0-0 jelű csatorna: 100,0 m, ebből:
100,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
25,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 4-27‰ között változik Befogadó: C-1-0-0 j. árok 0+401 j. szelvénye
C-2-1-0 jelű csatorna: 235,0 m, ebből:
235,0 KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
55,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-11‰ között változik Befogadó: C-1-0-0 j. árok 0+401 j. szelvénye
C-2-2-0 jelű csatorna: 111,0 m, ebből:
101,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
10,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt árok,
30,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
10,0 m KVF 40-as kapubejáró fedlap „A” teherbírású
Lejtése hossz-szelvény szerint: 3-37 ‰ között változik Befogadó: C-1-0-0 j. árok 0+401 j. szelvénye
C-2-2-1 jelű csatorna: 235,0 m, ebből:
235,0 KV 30/200 elemekkel burkolt árok,
55,0 m KVF 30-as kapubejáró fedlap,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-11‰ között változik Befogadó: C-2-2-0 j. árok 0+010 j. szelvénye
C-3-0-0 jelű csatorna: 276,0 m, ebből:
266,0 m D316 KPE csapadékvíz nyomóvezeték,
1 db csapadékvíz átemelő
Lejtése hossz-szelvény szerint: 3-5‰ közötti
Befogadó: Mélyvölgyi-árok 1+394 szelvénye
medervédelem:
6,0 fm betonba rakott mederlap burkolat
4,0 fm szárazon rakott terméskő
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24233 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/11/29 (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:
Módosul az ajánlattételi határidő, továbbá kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válasz alapján
módosulnak a közbeszerzési dokumentumok (költségvetés, szivattyú paraméterek).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

896

Tiszáninneni Református Egyházkerület (25530/2022)
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: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: 19542403105
Postai cím: Kossuth Utca 17. 2561/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácsok Andráss
Telefon: +36 306815396
E-mail: phivatal@tirek.hu
Fax: +36 46563563
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tirek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tirek.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szerencsi R. Zs. Ref. Ált. Isk. ener. fel.
Hivatkozási szám: EKR001531082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Energiahatékonysági felújítása jóváhagyott kiviteli tervek alapján.
A feladat részletes leírását a műszaki dokumentáció, a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22556 / 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: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (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: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a hirdetményben utal arra, hogy a felhívás jelen módosításával az egyéb közbeszerzési
dokumentumok nem módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Alföldi Agrárszakképzési Centrum (25236/2022)
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: Alföldi Agrárszakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15823481206
Postai cím: Kis-Tisza Utca 4/a
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ötvös Tamás
Telefon: +36 204206502
E-mail: otvos.tamas@aaszc.hu
Fax: +36 99506479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://aaszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: AASzC kenderesi kollégiumának tetőfelújítása II.
Hivatkozási szám: EKR001360482021
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: ASzC kenderesi kollégiumának tetőfelújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45261210-9

Kiegészítő szójegyzék

45261300-7
45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kenderes Szent István út 25. HRSZ: 866
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A közbeszerzés mennyisége: A tervezett beruházás a tárgyi épület beázásmentes állapotra történő
felújítására vonatkozik, tervezési határ: a zárófödém felső síkja, illetve a koronázó párkánytól felfelé, illetve
a főbejárat feletti kvázi lapostető. A tervezett beruházás két ütemben fog megvalósulni:
1. ütem a kastély fő épületszárnya „U” alakú épültrész
2. ütem a nyaktaggal kapcsolódó konyhaépület.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati állványozás:2124 m2
Azbesztpala elszállítása, ártalmatlanítása:36678 kg
Héjazat bontás (síkpala és lécezés) (javítandó fa tetőszerkezet felülete összesen):2210 m2
Tetőlécezés szabvány palafedés alá: 2210 m2
Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva: 270 m2
A károsodott elemek bárdolása, drótkefés tisztítása, portalanítása, vegykezelése: 470m2
A fafelületek védőkezelése tisztítás, portalanítás után: 1870 m2
Új szelemen, szarufa, beépítése, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 16,82 fam3
Szelemen, szarufa, cseréje, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 30,41 fam3
Homlokzati vakolat készítése: 122 m2
Síkpala fedés készítése szálcement pala, francia fedésben: 2210 m2
Épületszobrász oromváza: 2 db
Épületszobrász címer: 1 db
Oromzat dísz: 1 db
Kémények: 5 db
Tetőablak: 6 db
Íves párkány: 1db
Műkő kéményfej: 2 db
Függő ereszcsatorna bontása: 331 m2
Szegélyek, párkány könyöklő bontása: 181 m
Sávos szalagfedések; kettős állókorcos fémlemezfedés: 127 m2
Függő ereszcsatorna szerelése: 347m2
Tetőablak bádogos szerkezet: 34 m2
Ereszcsatorna, lefolyócső rendszer: 11,4 m2
Tetőkibúvó 7 db
Tető díszmű bádogos csúcsdísz: 2 db
Díszmű bádogos tetőablak: 9 db
Díszmű bádogos ereszburkolat: 10 fm
Zászlótartó rúd: 9 fm
Díszmű bádogos őrség kitekintő ablak: 2db
Díszmű bádogos üst: 2 db
Egyedi tetőlépcső szerelése: 8 db
Leesés elleni védelem: 5 db
Falkötő vas: 4 db
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés:
99 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; kettő réteg szigetelés készítése, bitumenes lemezzel, vízszintes felületen,
nehéz felületvédelem nélküli tetőkön: 50 m2
Csapadékvíz elvezetés, meglévő csapadékvíz hálózaton: 1 klt
Villámvédelmi hálózat kiépítése: 2 klt
Meglévő padlásvilágítási rendszer bontása, új rendszer kiépítése :2 klt
Örökségvédelmi bejelentés köteles építési beruházás azaz az épület műemlék!
A felújítás során az örökségvédelmi határozatban foglaltakat figyelembe kell venni:
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A díszműbádogos elemek restaurálása, kiegészétíse, hiányos elemek pótlása, újragyártása.
(díszműbádogos tevékenység)
Az épület kéményeinek felújításra és újra gyártásra kerülnek. (kőszobrász, kő restaurátor)
Elektronikus építési naplót kell vezetni.
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
tárgyjellegének 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.
Részletesen KD és Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
26594 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ASzC kenderesi kollégiumának tetőfelújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: hegyesi.szkft@gmail.com
Telefon: +36 306804327
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: 294348775
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Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

902

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45261210-9

Kiegészítő szójegyzék

45261300-7
45261910-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kenderes Szent István út 25. HRSZ: 866
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A tervezett beruházás a tárgyi épület beázásmentes állapotra történő
felújítására vonatkozik, tervezési határ: a zárófödém felső síkja, illetve a koronázó párkánytól felfelé, illetve
a főbejárat feletti kvázi lapostető. A tervezett beruházás két ütemben fog megvalósulni:
1. ütem a kastély fő épületszárnya „U” alakú épültrész
2. ütem a nyaktaggal kapcsolódó konyhaépület.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati állványozás:2124 m2
Azbesztpala elszállítása, ártalmatlanítása:36678 kg
Héjazat bontás (síkpala és lécezés) (javítandó fa tetőszerkezet felülete összesen):2210 m2
Tetőlécezés szabvány palafedés alá: 2210 m2
Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva: 270 m2
A károsodott elemek bárdolása, drótkefés tisztítása, portalanítása, vegykezelése: 470m2
A fafelületek védőkezelése tisztítás, portalanítás után: 1870 m2
Új szelemen, szarufa, beépítése, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 16,82 fam3
Szelemen, szarufa, cseréje, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 30,41 fam3
Homlokzati vakolat készítése: 122 m2
Síkpala fedés készítése szálcement pala, francia fedésben: 2210 m2
Épületszobrász oromváza: 2 db
Épületszobrász címer: 1 db
Oromzat dísz: 1 db
Kémények: 5 db
Tetőablak: 6 db
Íves párkány: 1db
Műkő kéményfej: 2 db
Függő ereszcsatorna bontása: 331 m2
Szegélyek, párkány könyöklő bontása: 181 m
Sávos szalagfedések; kettős állókorcos fémlemezfedés: 127 m2
Függő ereszcsatorna szerelése: 347m2
Tetőablak bádogos szerkezet: 34 m2
Ereszcsatorna, lefolyócső rendszer: 11,4 m2
Tetőkibúvó 7 db
Tető díszmű bádogos csúcsdísz: 2 db
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Díszmű bádogos tetőablak: 9 db
Díszmű bádogos ereszburkolat: 10 fm
Zászlótartó rúd: 9 fm
Díszmű bádogos őrség kitekintő ablak: 2db
Díszmű bádogos üst: 2 db
Egyedi tetőlépcső szerelése: 8 db
Leesés elleni védelem: 5 db
Falkötő vas: 4 db
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés:
99 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; kettő réteg szigetelés készítése, bitumenes lemezzel, vízszintes felületen,
nehéz felületvédelem nélküli tetőkön: 50 m2
Csapadékvíz elvezetés, meglévő csapadékvíz hálózaton: 1 klt
Villámvédelmi hálózat kiépítése: 2 klt
Meglévő padlásvilágítási rendszer bontása, új rendszer kiépítése :2 klt
Örökségvédelmi bejelentés köteles építési beruházás azaz az épület műemlék!
A felújítás során az örökségvédelmi határozatban foglaltakat figyelembe kell venni:
A díszműbádogos elemek restaurálása, kiegészétíse, hiányos elemek pótlása, újragyártása.
(díszműbádogos tevékenység)
Az épület kéményeinek felújításra és újra gyártásra kerülnek. (kőszobrász, kő restaurátor)
Elektronikus építési naplót kell vezetni.
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
tárgyjellegének 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.
Részletesen KD és Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 294348775
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: hegyesi.szkft@gmail.com
Telefon: +36 306804327
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Vállalkozó a 2022. október hónap 07. napján küldött akadályközlő levele alapján a tetőhéjazat
kialakítása során a kiviteli tervek által előírt pala alkalmazása során azok felületén repedések jelentek meg.
A repedések megjelenését követően Vállalkozó felvette a kapcsolatot a termék német gyártójával és
forgalmazójával és a kapott utasításoknak megfelelően új tárolási, vágási eljárásokat alkalmazott továbbá
új szállítmányt kapott a német gyártótól. Többször próbafelületeket készítettek, de a repedések újra
megjelentek. A műszaki ellenőr által megállapításra került, hogy a hiba gyártási problémákra vezethető
vissza.
A fenti akadály miatt a műszaki ellenőrrel és a Megrendelővel a Vállalkozó másik, a kiviteli tervekben
szereplő palával egyenértékű terméket keresett. Az módosítással kapcsolatban az egyeztetés megtörtént
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályával. A
„mintaraklap” utáni első szállítmány 2022. szeptember hónap 13. napján érkezett meg.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a Felek csak az ajánlattevő által az
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű
helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Megrendelő műszaki ellenőrének vizsgálata megállapította
az új termék egyenértékűségét, amelyek alapján a kiviteli tervekben szereplő, ajánlattevő ajánlatában
megjelölt CEDRAL 40X40/8 SZÁLCEMENT pala helyett a CEMBRIT EF-L 40X44 pala kerül beépítésre.
A fentiek alapján az akadályközlő levélben Vállalkozó kérte a teljesítési határidő – 2022. december hónap
28. nap – meghosszabbítását 2023. június hónap 30. napjára mert kivitelezési tevékenységet a hibás
termék cseréje (kiválasztás, beszerzés) miatt nem tudott végezni.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján „a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés
- a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési el-járás lefolytatása nélkül
módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely eset-ben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A Szerződés módosításának alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja tekintettel arra, hogy a módosítást
olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott
előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A vállalkozói díj összegét a
módosítás nem érinti.
A Szerződés IV. pontja:
„A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a
munkaterület átadásától számított 12 hónap.”
Az eredeti Szerződés IV. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a
munkaterület átadását követően, 2023. június hónap 30. nap”
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: Váll. a 2022.10.07. napján küldött akadályközlő levele alapján a tetőhéjazat
kialakítása során a kiv. tervek által előírt pala alkalmazása során azok felületén repedések jelentek meg. A
repedések megjelenését követően Vállalkozó felvette a kapcsolatot a termék német gyártójával és forg.
és a kapott ut. megf. új tárolási, vágási eljárásokat alk. továbbá új száll. kapott a német gyártótól. Többször
próbafelületeket kész., de a repedések újra megjelentek. A műszaki ell. által megáll., hogy a hiba gyártási
probl. vez. vissza.
Váll. kérte a teljesítési hat. – 2022.12.28. nap – meghossz. 2023. 06.30. napjára mert kiv. tev. a hibás termék
cseréje (kivál., besz.) miatt nem tudott végezni.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (2) bek. alapján:Megrendelő műsz. ell. vizs. megállapította az új termék
egyenértékűségét, amelyek alapján a kiv. terv. szereplő, at. ajánlatában megjelölt CEDRAL 40X40/8
SZÁLCEMENT pala helyett a CEMBRIT EF-L 40X44 pala kerül beépítésre.
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: 294348775 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 294348775 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (24015/2022)
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: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Természetvédelmi rekonstrukciók (megism. elj.)
Hivatkozási szám: EKR000456162022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Felsőörsi föld. rétegtani szelv. TT term.véd. rek.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs 098, 254/3 hrsz.-ek
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje 144 fm hosszban;
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- a tanösvény DNy-i részén lévő terméskő lépcső megtisztítása 30 m2;
- a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások alapos tisztítása 110 m2;
- a tanösvény ÉNy-i részén található rönklépcsők cseréje (8 fok);
- a védett feltárás fölötti védőtető fedő-deszkázatának és a szarufáinak cseréje: A védőtető szerkezet
építése: Szarufák gyártása, szerelése: - 36 db, 460 cm hosszú, 15x5 cm metszetű, fűrészelt, lenolajjal kezelt
tölgy gerendák gyártása, helyszínre szállítása - rögzítés a jelenlegivel megegyező tetőfedési technikával
(gerenda bevágásával, ácskapoccsal megerősítve) a felújított tartószerkezethez. Megj.: az építés helyszíne
cca. 270 m-ig erdei ösvényen közelíthető meg.;
- a tartószerkezet felületkezelése 44 m2;
- a helyszínen jelenleg meglévő 3 db tájékoztató tábla közül 2 db felújítása.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó
tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK,
csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17787 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Felsőörsi föld. rétegtani szelv. TT term.véd. rek.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14942310219
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
E-mail: info@novitas-invest.hu
Telefon: +36 704222440
Internetcím(ek): (URL) www.novenyorvos2005.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10714800
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: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs 098, 254/3 hrsz.-ek
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje 144 fm hosszban;
- a tanösvény DNy-i részén lévő terméskő lépcső megtisztítása 30 m2;
- a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások alapos tisztítása 110 m2;
- a tanösvény ÉNy-i részén található rönklépcsők cseréje (8 fok);
- a védett feltárás fölötti védőtető fedő-deszkázatának fedése OSB-lappal és bitumenes zsindellyel;
- a helyszínen jelenleg meglévő 3 db tájékoztató tábla közül 2 db felújítása.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó
tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK,
csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10708562
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14942310219
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
E-mail: info@novitas-invest.hu
Telefon: +36 704222440
Internetcím(ek): (URL) www.novenyorvos2005.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Vállalkozási szerződés módosításának jogalapja a Kbt. 141. §
(6) bekezdése a tekintetben, hogy a védőtető fedése átfedéses deszkázat helyett OSB - lappal történik,
figyelemmel arra, hogy ezen módosítás nem minősül lényeges módosításnak.
A szerződésmódosítás 4. pontjában rögzített pótmunkák megrendelése is szükséges a Megrendelő
által a Vállalkozótól nettó 596.162,-Ft + ÁFA összegben, figyelemmel arra, hogy e nélkül az OSB-lappal
és bitumenes zsindellyel történő tetőfedés nem valósítható meg, mely módosítás jogalapjaként pedig
a Kbt. 141. § (2) bekezdése szolgál, figyelemmel arra, hogy annak feltételei fennállnak: a módosítás
eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át (nemzeti
eljárásrend, építési beruházás), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Tekintettel tehát arra, hogy a védőtető megvalósítása a korábbi nettó 1.665.000,-Ft + ÁFA helyett nettó
1.062.000,-Ft + ÁFA összegért valósul meg, azonban ehhez a fentiek szerinti pótmunka is szükséges, így a
bruttó Vállalkozói díj nettó 6238,-Ft + ÁFA összeggel csökken.
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: A védőtető fedése átfedéses deszkázat helyett OSB- lappal történik,
melynek jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, figyelemmel arra, hogy ezen módosítás nem minősül
lényeges módosításnak.
A fentiekre tekintettel olyan pótmunkák elvégzése vált szükségessé a Vállalkozó részéről a szerződés
tárgyát képező építési beruházással kapcsolatosan, mely nélkül a védőtető OSB - lappal és bitumenes
zsindellyel történő fedése (átfedéses deszkázat helyett) nem lenne megvalósítható. Ezen módosítás
jogalapjaként a Kbt. 141. § (2) bekezdése szolgál, figyelemmel arra, hogy annak feltételei fennállnak:
a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át
(nemzeti eljárásrend, építési beruházás), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10714800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10708562 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal (25168/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15521000243
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarné Pap Júlia
Telefon: +36 302364592
E-mail: magyarne.pap.julia@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelem II. 2021.
Hivatkozási szám: EKR000570882021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Vagyonvédelem II. 2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.
II.2.4)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: Megbízási szerződés, amelynek tárgya „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli
Polgármesteri Hivatalának és telephelyeinek őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatainak
ellátása II. - 2021.”
Élőerős biztonsági szolgálattal - legalább 6 fő vagyonőr igazolvánnyal és legalább 1 fő okleveles
biztonságtechnikai mérnök és biztonságszervező I. végzettséggel rendelkező szakemberrel - történő
védelem legalább 6000 négyzetméter területen
- 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.: Portaszolgálat 1 fő 366 óra (napi 12 óra 07.00-19-00), Belső rendészet
2 fő átl. 530 óra változó időbeosztásban, Objektum őr átlagosan 1,5 fő 474 óra (napi 12 óra, 19.00-24.00 és
0.00-07.00 között, munkaszüneti napokon 24 óra, 0.00-24.00 óra)
- 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.: porta szolgálat átlagosan 1,5 fő 380 óra (hétfőtől szombatig
napi 14 óra, 07.00-21.00)
a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezett feltételek 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: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
15746 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vagyonvédelem II. 2021.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23134841241
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56580000
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Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

913

Kiegészítő szójegyzék

79710000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Megbízási szerződés, amelynek tárgya „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli
Polgármesteri Hivatalának és telephelyeinek őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatainak
ellátása II. - 2021.”
Élőerős biztonsági szolgálattal - legalább 6 fő vagyonőr igazolvánnyal és legalább 1 fő okleveles
biztonságtechnikai mérnök és biztonságszervező I. végzettséggel rendelkező szakemberrel - történő
védelem legalább 6000 négyzetméter területen
- 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.: Portaszolgálat 1 fő 366 óra (napi 12 óra 07.00-19-00), Belső rendészet
2 fő átl. 530 óra változó időbeosztásban, Objektum őr átlagosan 1,5 fő 474 óra (napi 12 óra, 19.00-24.00 és
0.00-07.00 között, munkaszüneti napokon 24 óra, 0.00-24.00 óra)
- 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.: porta szolgálat átlagosan 1,5 fő 380 óra (hétfőtől szombatig
napi 14 óra, 07.00-21.00)
a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezett feltételek 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: 2021/08/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62230000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23134841241
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 4.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés a Felek általi aláírását követő első munkanaptól lép hatályba és
2022. év december hónap 25. napjáig marad hatályban. Megbízó eddig a dátumig köteles a Megbízott
részére valamennyi teljesítési helyet a munka megkezdésére alkalmas állapotban Megbízottnak
átadni. A jelen szerződés alapján Megbízott a szerződés hatályának utolsó napján 24:00 óráig köteles a
szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére.
1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják.
2. A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a jelen szerződésmódosítás
jogszerűségének indokolása:
A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
A Szerződés eredeti értéke 56 580 000,- Ft , amely jelen módosítással mindösszesen nettó 5 650 000 Ft -tal
emelkedik, amely sem az irányadó uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződés ellenértékének 10 %át nem éri el. A módosítás kizárólag az ellenértékre és az ezzel összefüggő időtartamra vonatkozik, ezáltal
a szerződés általános jellege nem változik.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján:
A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával
jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek
az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor,
ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította
meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A Szerződés időtartama az ellenérték változásával függ össze, azzal összhangban került megállapításra. A
Szerződés időtartama mindösszesen 45 nappal növekszik. A módosítás a további előírásoknak is megfelel,
tekintettel arra, hogy az ellenérték változásával összefüggésben nem változik az eredeti közbeszerzési
eljárás jogalapja, a módosítással együtt sem éri el a közbeszerzés értéke az adott szolgáltatásra irányadó
uniós értékhatárt.
A fenti feltételeket megvizsgálva a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésének maradéktalanul
megfelel.
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 a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján
közös megegyezéssel módosítják. A Szerződés időtartama és a Szerződés ellenértéke, mint egymással
összefüggő szerződéses feltételek módosítása szükséges arra tekintettel, hogy Megbízó részére a
folyamatos feladatellátás biztosított legyen.
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:
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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: 56580000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62230000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

916

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság (25283/2022)
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: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12166602244
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 14596346
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása
Hivatkozási szám: EKR000418492021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24900000-3
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 204 féle, a tervezett (tájékoztató jellegű)
mennyiségeknek megfelelő kiszerelésben csomagolt analitikai reagensek beszerzése a műszaki leírásban,
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valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra, illetve amennyiben az
előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen nettó 4 500 000,Ft kimerüléséig.
(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:
11143 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: K2129 Analitikai laboratórium számára szükséges különféle analitikai
reagensek leszállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/07 (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: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14016417242
Postai cím: Késmárk Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: reanallabor@reanallabor.hu
Telefon: +36 14146040
Internetcím(ek): (URL) www.reanallabor.hu
Fax: +36 14146046
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4500000
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):

24900000-3
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24900000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 204 féle, a tervezett (tájékoztató jellegű)
mennyiségeknek megfelelő kiszerelésben csomagolt analitikai reagensek beszerzése a műszaki leírásban,
valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra, illetve amennyiben az
előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen nettó 4 500 000,Ft kimerüléséig.
(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: 4500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14016417242
Postai cím: Késmárk Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: reanallabor@reanallabor.hu
Telefon: +36 14146040
Internetcím(ek): (URL) www.reanallabor.hu
Fax: +36 14146046
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződésmódosítás III.3. pontja: Eladó a Szerződés 1/a. számú mellékletében meghatározott egységárak
felülvizsgálatát kezdeményezte a világpiacon tapasztalható, előre nem várható, nem tervezhető ár- és
költségnövekedést előidéző alábbi körülményekre való hivatkozással.
Az ár- és költségnövekedést több tényező is okozta, így részben a koronavírus okozta gazdasági válság,
részben pedig az orosz-ukrán háború kitörése okán az energia árának drasztikus emelkedése, valamint a
munkabér, illetőleg az üzemanyagár és így a szállítási költségek növekedése is. A világpiacon a csomagoló
anyagok és vegyipari alapanyagok ára előre nem kalkulálható mértékben közel 15-20%-kal emelkedtek
az elmúlt hónapokban. Tovább fokozta az ár- és költségnövekedést a magyar forint gyengülése, amely
a szerződés aláírásakor 360 HUF/EUR körül volt, az utóbbi hónapokban viszont 400 HUF/EUR fölé
emelkedett, ami további közel 10 %-os áremelkedést okozott.
Eladó a közbeszerzési eljárásban az ajánlat megtételekor ismert körülmények alapján tette meg kötelező
érvényű ajánlatát. Az ezt követő időszak drasztikus mértékű árváltozásaira, vagy a háború kockázatára sem
az ajánlat megtételekor elérhető gazdasági elemzésekből, sem más körülményekből a rendes gazdálkodás
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körében elvárható körültekintő kockázatelemzés mellett nem lehetett számítani, és a negatív hatások
kivédésére nem lehetett felkészülni.
Összegezve, a szerződéskötést követően kialakult körülmények a szerződéskötéskor nem voltak előre
láthatóak, ezen vis maior körülmények meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét, Felek ezen
hátrányos változások kialakulásában nem hatottak közre.
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 szerződéskötést követően kialakult körülmények a szerződéskötéskor nem
voltak előre láthatóak, ezen vis maior körülmények meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét, Felek
ezen hátrányos változások kialakulásában nem hatottak közre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés szerinti feladatok elvégzése
nem változik; kizárólag az egységárak módosítására kerül sor, az eredetileg rögzített keretösszeg
változatlanul hagyása mellett.
Eladó a teljesítés tekintetében nem kerül előnyösebb helyzetbe a megelőző Közbeszerzési eljárásban részt
vett más ajánlattevőhöz képest.
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: 4500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4500000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/18 (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
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Gárdony Város Önkormányzat (25354/2022)
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: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727392207
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gárdonyi út, gyalogút és parkoló kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000769822022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Bóné Kálmán és Posta utcai csomópont
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233161-5

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Bóné Kálmán utca, Posta utca és Gárdonyi G. utca
kereszetződése
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Az érintett terület Gárdony, Bóné Kálmán, Posta és Gárdonyi Géza
utcák kereszteződése. A csomópont átépítésével az a cél, hogy az autós és gyalogos közlekedés
biztonságosabbá váljon.
A csomópont forgalmának és a sebességének csillapítására pályaszintemelés készül. A szint emelése
mellett az elsőbbségadási kötelezettségek megmaradnak. A pályaszintemelés trapéz keresztmetszetű és
egységesen a meglévő utcák csatlakozó szakaszaihoz képest 10 cm a magassága. A rámpa hossza 1,00
m és 10%-os hosszesésű. A szint emelés burkolata térkő burkolatú. A rámpát sárga színű burkolati jelek
emelik ki.
A Bóné Kálmán - Gárdonyi Géza és Posta utca északi oldalára gyalogátkelőhelyek létesülnek. A
gyalogátkelőhelyek 3,00 m szélesek, burkolata vörös térkő burkolatú. A járdák a gyalogátkelőhelyeknél
süllyesztettek.
A csomópont és a gyalogátkelőhelyek környezetében járda létesül. A meglévő térkő burkolatú járdákat az
új pályaszinthez kell igazítani. A csomópont észak-nyugati sarkánál a meglévő fát ki kell vágni vagy át kell
ültetni. A dél-nyugati sarkon meglévő fa korlát elbontásra kerül.
A megemelt pályaszinten egy meglévő víznyelőt szintre kell emelni, illetve az észak-nyugatisarokra egy új
víznyelő létesül. A csomópont nyugati és déli ágára a szintemelés elejére szintén rácsos víznyelők kerülnek
beépítésre. A tervezett víznyelők a meglévő víznyelőkkel DN250-es KG-PVC csapadékcsatornával lesz
összekötve.
A forgalomtechnika kialakítása útburkolati jelekkel, közúti jelzőtáblákkal tervezett.
A közművekre vonatkozó és az ingatlannyilvántartási adatszolgáltatások eltéréseiből adódóan a
közművek helyzete bizonytalan. A rendelkezésre álló adatok alapján több helyen a meglévő közművek
kiváltása, illetve védelembe helyezése szükséges.
A projekt másik része a Posta utca páros (bal) oldalán húzódó járda felújítása, amely a Gárdonyi Géza utca
és az Arany János utca közötti szakaszon 457 m hosszban, 1,20 m – 1,70 m közötti változó szélességben,
beton térkő burkolattal, kiskockakő burkolat betétekkel tervezett.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel
az EKR karakterkorlátozására is.
(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: 120
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:
15947 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bóné Kálmán és Posta utcai csomópont
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Utépszerv Kft
Nemzeti azonosítószám: 12948530207
Postai cím: Szabadság Utca 30/B
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
E-mail: utepszerv@gmail.com
Telefon: +36 709044007
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: 37010941
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):

45233228-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233161-5

További tárgyak:
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Bóné Kálmán utca, Posta utca és Gárdonyi G. utca
kereszetződése
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az érintett terület Gárdony, Bóné Kálmán, Posta és Gárdonyi Géza
utcák kereszteződése. A csomópont átépítésével az a cél, hogy az autós és gyalogos közlekedés
biztonságosabbá váljon.
A csomópont forgalmának és a sebességének csillapítására pályaszintemelés készül. A szint emelése
mellett az elsőbbségadási kötelezettségek megmaradnak. A pályaszintemelés trapéz keresztmetszetű és
egységesen a meglévő utcák csatlakozó szakaszaihoz képest 10 cm a magassága. A rámpa hossza 1,00
m és 10%-os hosszesésű. A szint emelés burkolata térkő burkolatú. A rámpát sárga színű burkolati jelek
emelik ki.
A Bóné Kálmán - Gárdonyi Géza és Posta utca északi oldalára gyalogátkelőhelyek létesülnek. A
gyalogátkelőhelyek 3,00 m szélesek, burkolata vörös térkő burkolatú. A járdák a gyalogátkelőhelyeknél
süllyesztettek.
A csomópont és a gyalogátkelőhelyek környezetében járda létesül. A meglévő térkő burkolatú járdákat az
új pályaszinthez kell igazítani. A csomópont észak-nyugati sarkánál a meglévő fát ki kell vágni vagy át kell
ültetni. A dél-nyugati sarkon meglévő fa korlát elbontásra kerül.
A megemelt pályaszinten egy meglévő víznyelőt szintre kell emelni, illetve az észak-nyugatisarokra egy új
víznyelő létesül. A csomópont nyugati és déli ágára a szintemelés elejére szintén rácsos víznyelők kerülnek
beépítésre. A tervezett víznyelők a meglévő víznyelőkkel DN250-es KG-PVC csapadékcsatornával lesz
összekötve.
A forgalomtechnika kialakítása útburkolati jelekkel, közúti jelzőtáblákkal tervezett.
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A közművekre vonatkozó és az ingatlannyilvántartási adatszolgáltatások eltéréseiből adódóan a
közművek helyzete bizonytalan. A rendelkezésre álló adatok alapján több helyen a meglévő közművek
kiváltása, illetve védelembe helyezése szükséges.
A projekt másik része a Posta utca páros (bal) oldalán húzódó járda felújítása, amely a Gárdonyi Géza utca
és az Arany János utca közötti szakaszon 457 m hosszban, 1,20 m – 1,70 m közötti változó szélességben,
beton térkő burkolattal, kiskockakő burkolat betétekkel tervezett.
A 2022. november 16-án kelt szerződésmódosítás alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) feladatát
képezik - kellő gonodossággal eljárva előre nem látható okból felmerült - pótmunkák elvégzése is, melyek
a következők: (i) akna építése, (ii) sérült csatornaszakasz kijavítása a gázvezeték betonvédelmével együtt.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel
az EKR karakterkorlátozására is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37672941
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Utépszerv Kft
Nemzeti azonosítószám: 12948530207
Postai cím: Szabadság Utca 30/B
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
E-mail: utepszerv@gmail.com
Telefon: +36 709044007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés során pótmunka iránti igény merült fel, mely az alábbi:
- Kézi földmunka gázvezeték feltárásánál (3 m3)
- Betonvédelem bontása, kézi erővel szállítása elhelyezése lerakóhelyre (2,5 m3)
- Vasbeton védelem gázvezeték felett tömedékelés (1,5 m3)
- Tisztító akna készítése (1 db)
- Víznyelő akna átépítése d DN 600 fedlap elhelyezéssel (1 db)
A szerződés kizárólag a pótmunkák és az ehhez kapcsolódó vállalkozói díj mindösszesen 15 %-os
mértéket el nem érő, nettó 662.000, - Ft-os emelkedése, a vállalkozói díj alapján megállapításra kerülő
jótállási biztosíték 5 %-os mértéke tekintetében került sor, továbbá a pótmunkához szükséges - ajánlatok
bírálata során bírálati szempontot nem képező - teljesítési határidő arányos, 15 napos meghosszabbítása
tekintetében került sor, egyéb tekintetben a szerződés változatlan.
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A változtatás jogalapjaként fentiek alapján ajánlatkérő által a jelen hirdetményben a Kbt. 141. § (2)
bekezdése kerül megjelölésre, ugyanakkor a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények is
fennállnak a jelen hirdetmény VII.1) pontjában foglaltak szerint.
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: A módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
került sor, és a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 15%át nem éri el, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37010941 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37672941 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt követelmények is
teljesülnek az alábbiak szerint:
a) A terveken a csomópont keleti oldalán bontandó víznyelő található, ez a víznyelő azonban nem
szüntethető meg, mivel ez a víznyelő egy, az utcában kelet – nyugati irányban haladó kb. DN 500 beton
csapadékcsatornára van ráültetve – amely csak a munkálatok végzés során derült ki – és a Gárdonyi Géza
utcában lévő víznyelő is ebbe az aknába van bekötve. Ezt a víznyelő aknát az épülő burkolathoz szintbe
kell emelni és megfelelő teherbírású fedlappal ellátni.
b) A kereszteződés déli, Posta utcai ágán lévő VNY 2 a kiviteli terv szerint a csomópont közepén található
aknába került volna bekötésre. A befogadó akna megvizsgálásakor kiderült, hogy az a szennyvízcsatorna
tisztítóaknája, tehát ebbe a csapadékcsatorna nem köthető bele. A megoldást keresve a csomópont alatt
húzódó DN 500 csapadékcsatornát Vállalkozó megvizsgálta átjárhatóság szempontjából, mely vizsgálat
során azt tapasztalta, hogy a csomópont alatt dugulás található, a csatorna nem átjárható. Tekintettel
arra, hogy az a) pontban megjelölt víznyelő működését is befolyásolja ennek a csatorna szakasznak az
átjárhatósága, a dugulás feltételezett helyén feltárás elvégzésére került sor. A feltárás során megállapításra
került, hogy az utcában észak – déli irányban húzódó gázvezeték építésekor a csapadékcsatornát átvágták
és a gázvezetéket beton köpenyben keresztben átvezették, ezzel a csapadékcsatornát eltömítették. Ez
vezetett a csatorna vizsgálatakor tapasztaltakhoz, annak átjárhatatlanságához.
Fentiek okok miatt:
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Az átépítésre kerülő csomópont csapadékvíz elvezető rendszer működésének biztosítására, valamint
a VNY 2 bekötésére műszaki megoldásként a gázvezeték mellé pótmunkaként akna építését végzi el a
Vállalkozó, egyúttal elvégzi a sérült csatorna szakasz javítását, a gázvezeték beton védelmével együtt mely műszaki megoldást helyszíni egyeztetés során az E.ON Dél - dunántúli Gázszolgáltató Zrt. képviselője
is jóváhagyott.
A fentiekben részletezett, előre nem látható munkafolyamat (akna építése) a tervezett beton térkő
burkolatban található, az akna és a gázvezeték beton védelmének technológiai ideje miatta a kivitelezés
idején alkalmazott félpályás forgalomterelés/zárás később fordítható/oldható fel, ami befolyásolja
a kivitelezés befejezésének határidejét. Ennek megfelelően az eredeti szerződésben szereplő, a
munkaterület átadásától számított 120 napos teljesítési határidő további 15 nappal, 135 napra
meghosszabbításra kerül.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (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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GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (25198/2022)
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: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15730370213
Postai cím: Kőrösi Út 112-114.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik
Telefon: +36 29540937
E-mail: jegyzo@gyal.hu
Fax: +36 29340028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyal.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyál parképítés
Hivatkozási szám: EKR001326112021
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: Bartók park
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gyál
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gyál Bartók park építés 19 000 m2 alapterületen.
További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
06064 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bartók park
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14759996243
Postai cím: Andor Utca 47-49. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 682073820
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gyál

A közbeszerzés mennyisége: Gyál Bartók park építés 19 000 m2 alapterületen.
További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 440
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 682073820
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14759996243
Postai cím: Andor Utca 47-49. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A teljesítés véghatárideje: 2022. november 12. helyett: 2023. május 31.
2. Számla 15; 40; 60; 80; 90; 99,8; 100%-os műszaki készültség elérését követően nyújtható be, módosítás
tartalma: a 99,8%-os további részszámla benyújtás lehetősége.
3. Új feltétel: A költségvetésben szereplő „Mérőóra beszerelése mérőhelybe, ELMŰ ügyintézés” tétel
kifizetésére csak valamennyi, az elektromos teljesítéshez kapcsolódó feladat elvégzését követően kerülhet
sor.
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 Gyál Bartók park tartozékai többek között olyan berendezések, melyek
működéséhez elektromos energia szükséges (öntözés, nyilvános illemhely, térfigyelő kamerák, szabadtéri
színpadtechnika). A park elektromos hálózatának első eleme a mérőóra szekrény, melyre az engedély
kiadása és a mérőóra szekrénybe való bekötés, mérőóra elhelyezése Vállalkozó érdek és felelősségi körén
kívülre esik. Azt az ELMŰ Hálózati Kft. végzi, illetve végezteti. Az engedély kiadása és a mérőóra szekrénybe
való bekötés a szolgáltató által rendelkezésre álló, és szokásos időhöz képest nagymértékben elhúzódott
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az energia szektorban kialakult jelentős változások miatt. A bekötés az elektromos szolgáltató részéről
jelen módosítás aláírás napjáig nem történt meg.
Karakterkorlát miatt 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: 682073820 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 682073820 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
• Az elektromos hálózat teljeskörű kiépítettségének hiánya, áramellátása miatt nem lehetett teljes
mértékben végrehajtani a növénytelepítést, mert az ehhez szükséges öntözést elektromos energiával
működő szivattyú biztosítaná, melynek beüzemelése, beállítása a téli, fagyveszélyes időszakban nem
lehetséges.
• A növénytelepítés a fentiek miatt a téli időjárástól függően, az egyes növényfajták közötti időjárástűrő
képesség különbségeket figyelembe véve teljeskörűen már csak a tavaszi időszakban lesz végrehajtható.
• Az elektromos hálózat kiépítettségének hiánya miatt nem lehetett a térfigyelő kamerák telepítését,
beüzemelését sem teljeskörűen elvégezni, a szükséges központi információátvételt kiépíteni.
• Az elektromos hálózat kiépítettségének hiánya miatt nem lehetett a nyilvános illemhely telepítését,
beüzemelését sem elvégezni teljeskörúen, sem a szükséges vészhelyzeti információátvételt kiépíteni.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (25421/2022)
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: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728317209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi Csaba
Telefon: +36 52507507
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok 2.
Hivatkozási szám: EKR001384732022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7
85121280-9
85148000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Esztár (a célcsoport szállítása tekintetében: Berekböszörmény,
Hajdúbagos, Kismarja, Mezőpeterd) és Hajdúsámson.
A közbeszerzés mennyisége: A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” tárgyú
projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00058] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Mind a vizsgálatokat, mind az előadásokat a II.2.3) pont szerinti teljesítési helyszíneken el kell végezni, meg
kell tartani.
Az ún. A Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
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- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A mindkét előadást mindkét településen (Hajdúsámson, Esztár) egy-egy alkalommal az előírt
időtartamban meg kell tartani.
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve at Esztáron és Hajdúsámsonban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (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: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24162 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÖH:97-14/2022 Rész száma: 8 Elnevezés: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/04 (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: PHARMAFLIGHT Aviation Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27866133209
Postai cím: Szatke Ferenc Utca 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kft@pharmaflight.hu
Telefon: +36 52870270
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52870271
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12530554
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):

85100000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7

Kiegészítő szójegyzék

85121280-9
85148000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Esztár (a célcsoport szállítása tekintetében: Berekböszörmény,
Hajdúbagos, Kismarja, Mezőpeterd) és Hajdúsámson.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” tárgyú
projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00058] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Mind a vizsgálatokat, mind az előadásokat a II.2.3) pont szerinti teljesítési helyszíneken el kell végezni, meg
kell tartani.
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Az ún. A Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A mindkét előadást mindkét településen (Hajdúsámson, Esztár) egy-egy alkalommal az előírt
időtartamban meg kell tartani.
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
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- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve at Esztáron és Hajdúsámsonban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12530554
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PHARMAFLIGHT Aviation Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27866133209
Postai cím: Szatke Ferenc Utca 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kft@pharmaflight.hu
Telefon: +36 52870270
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52870271
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
15.3. pont
Eredeti:
Az alábbi dokumentumok – külön csatolás hiányában is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és
azzal együtt kezelendők:
– az eljárást megindító felhívás,
– az Ajánlati dokumentáció ,
– a megbízott ajánlata.
Módosított:
Az alábbi dokumentumok – külön csatolás hiányában is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és
azzal együtt kezelendők:
– az eljárást megindító felhívás,
– az Ajánlati dokumentáció azzal az eltéréssel, hogy a szűrővizsgálatok elvégzésének hely-színe is:
Közösségi Színtér – József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár (4124 Esztár, Kossuth u. 1.),
– a megbízott ajánlata.
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: Jelen pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága miatt történt, a
szerződésmódosítás indokolása a VII.1) pontban kerül részletesen kifejtésre.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
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: 12530554 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12530554 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdés jelenti.
A szerződésmódosításra azért kerül sor, mert a Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező
településein” tárgyú projektben [EFOP-1.5.3-16-2017-00058] részes Esztár Község Önkormányzata írásban
jelezte, hogy az Ajánlati dokumentációban megadott és a megbízott által elfogadott egyik teljesítési
helyszín [a szűrővizsgálatoknak helyet adó Védőnői Szolgálat (4124 Esz-tár, Árpád utca 3.)] tekintetében a
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fűtési rendszer meghibásodott, így az épületet nem tudják a szűrővizsgálatok elvégzésére rendelkezésre
bocsátani.
Erre tekintettel Esztár Község Önkormányzata a szűrővizsgálatok elvégzésére az Ajánlati
dokumentációban az előadások tartására megjelölt helyszínt [Közösségi Színtér – József Attila Művelődési
Ház és Klubkönyvtár (4124 Esztár, Kossuth u. 1.)] ajánlja fel, melyet a megbízott elfogadott.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (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 Államkincstár (25329/2022)
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 Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatók beszerzése GINOP
Hivatkozási szám: EKR000881892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30232110-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: 2 db nyomtató beszerzése GINOP-5.3.11-18-2018-0000
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30232110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1054, Budapest, Hold utca 4.; 1095 Budapest, Vaskapu utca 9.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 3. rész – GINOP-5.3.11-18-2018-0000 kódszámú „Kisgyermeket nevelők
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” megnevezésű projekt keretében 2 db nyomtató beszerzése
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A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása
tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő további feladatai (valamennyi rész esetében):
Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ)
Időtartam: a nyomtatók leszállításától és üzembe helyezésétől számított 24 hónap, de legkésőbb a
GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú projekt mindenkori fizikai befejezéséig, mely jelenleg 2022.
június 30. napja.
Mennyiség: készülékenként 1.800 fekete-fehér nyomat/hó, 200 színes nyomat/hó, azaz részenként:
3. rész vonatkozásában a mennyiség összesen 86.400 fekete-fehér és 9.600 színes nyomat
Ajánlatkérő a teljes nyomatmennyiség vonatkozásában 50%-os lehívási kötelezettséget köt ki.
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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.11-18-2018-0000 kódszámú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01511 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 2 db nyomtató beszerzése GINOP-5.3.11-18-2018-0000
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72227794
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: konnyu.brigitta@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1096000
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):

940

Kiegészítő szójegyzék

30232110-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30232110-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1054, Budapest, Hold utca 4.; 1095 Budapest, Vaskapu utca 9.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 3. rész – GINOP-5.3.11-18-2018-0000 kódszámú „Kisgyermeket nevelők
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” megnevezésű projekt keretében 2 db nyomtató beszerzése
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása
tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő további feladatai (valamennyi rész esetében):
Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ)
Időtartam: a nyomtatók leszállításától és üzembe helyezésétől számított 24 hónap, de legkésőbb a
GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú projekt mindenkori fizikai befejezéséig, mely jelenleg 2023.
október 31. napja.
3. rész vonatkozásában a mennyiség összesen 86.400 fekete-fehér és 9.600 színes nyomat
Ajánlatkérő a teljes nyomatmennyiség vonatkozásában 50%-os lehívási kötelezettséget köt ki.
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 31 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: 1096000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72227794
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: konnyu.brigitta@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.hu
Fax:
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)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 3. rész: a Keretszerződés műszaki leírást tartalmazó 4. számú mellékletének helyébe jelen I.
számú Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező módosított műszaki leírás lép, mely már nem
tartalmazza a készülékenként meghatározott nyomatszámot, helyette az össznyomatszámot állapítja meg
az alábbiak szerint: 86.400 fekete-fehér és 9.600 színes nyomat.
Eladó köteles továbbá a Keretszerződés X. pontjában foglalt szerint Vevő részére Teljes körű Üzemeltetési
Szolgáltatást (TÜSZ) nyújtani a GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú projekt mindenkori fizikai
befejezéséig, mely jelenleg 2023. október 31. napja (üzemeltetési időszak).
Vevő a nyomtatók felhasználása során megállapította, hogy az egyes nyomtatók esetében szükségessé
vált a műszaki leírásban meghatározott készülékenkénti nyomatszámok (1.800 fekete-fehér nyomat/
hó, 200 színes nyomat/hó) túllépése. Vevő a készülékenként eltérő nyomatszámokkal történő
használat biztosítása érdekében kezdeményezte a jelen I. számú szerződésmódosítást, melynek
célja, hogy a készülékenként meghatározott nyomatszámok helyett az összes nyomtatóra vonatkozó
össznyomatszám kerüljön alkalmazásra. A Felek szándékára tekintettel jelen módosítás arra irányul,
hogy az össznyomatszám mennyiségének érintése nélkül a készülékenkénti nyomatszámok kivezetésre
kerüljenek a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki leírásból.
Eladó a Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) nyújtására az üzembe helyezés napjától számított
24 hónapig vállalt kötelezettséget, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig. Tekintettel arra,
hogy a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával a projekt mindenkori fizikai befejezésének napja
2023. október 31. napjára módosult, a TÜSZ továbbiakban is szerződésszerű nyújtása érdekében indokolt
a Keretszerződésben meghatározott teljesítési határidőnek 2023. október 31. napjára történő módosítása.
Felek az I. számú Szerződésmódosítás III.1. pontja szerinti műszaki leírás tekintetében a módosítás
jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket,
amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg
részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna. A műszaki leírásban szereplő nyomtatónkénti mennyiségi arányok
kivezetése nem érinti az Eladónak a Keretszerződésben meghatározott árazási feltételeit, valamint nincs
hatással a Vevő teljesítési kötelezettségeire sem, mivel a 2 darab nyomtatóra vonatkozó össznyomatszám
változatlan marad. A módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára
nem változtatja meg, mert a Szerződésnek a műszaki leírást tartalmazó melléklete módosul, amely
változás a szerződés gazdasági egyensúlyára nincs hatással. A nyomatszámok összességében történő
meghatározása nincs hatással a lefolytatott közbeszerzési eljárás alkalmassági és a kiválasztási feltételeire.
A módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki, a módosítás a Keretszerződés tárgyát érintetlenül hagyja, a műszaki
leírás változását eredményezi.
Felek az I. számú Szerződésmódosítás III.2. pontja szerinti teljesítési határidő tekintetében a módosítás
jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontját jelölik meg. Jelen I. számú módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét, mert a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
Keretszerződés eleve akként határozta meg, hogy a projekt mindenkori fizikai befejezéséig kell nyújtani a
TÜSZ szolgáltatást. A Keretszerződésben az akkor ismert időpont került feltüntetésre, így lényegében ezen
pont alapján a Keretszerződés eleve meghatározta a változás okát, alapját és mértékét, így teljesülnek a
Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosítás jogalap feltételei.
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: Jelen pont csak rajtunk kívül álló, technikai ok miatt került "Igen"
válasszal kitöltésre, tekintettel arra, hogy a rendszer nem teszi lehetővé a VI. 2.2) pont mindkét része
tekintetében a "Nem" válasz megadását, egyébiránt a "Nem" válasz a megfelelő.
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Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x 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: 1096000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1096000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (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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Nyíri Község Önkormányzata (25359/2022)
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: Nyíri Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15546474105
Postai cím: Dózsa György Út 2 181
Város: Nyíri
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3998
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán József
Telefon: +36 47340040
E-mail: nyirihivatal@gmail.com
Fax: +36 47340040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiri.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíri, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000612492022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További tárgyak:

14212310-6
45232451-8
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Nyíri Község külterületei, Nyíri 075 hrsz, 056/10 hrsz, 052 hrsz., 046
hrsz., 022 hrsz és 02 hrsz.

A közbeszerzés mennyisége: Nyíri Község Önkormányzata külterületi útjainak részben helyreállítása, a
Nyíri 075 hrsz., 056/10 hrsz., 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz. és 02 hrsz. alatt található területen - zúzott köves
útpályaszerkezet megvalósítással (bozót és cserjeirtás, tuskókiszedés, földmű vízszintes felületrendezés,
tükörkészítés 13719 m2 alapterületen, padkarendezés, hengerelt zúzottkő pálya készítés) a kiadott
műszaki dokumentumok szerint.
A jelenlegi rétegrend egy kb 12 cm zúzottköves rétegből áll, amit a termett talajra építettek rá. A kezdő és
végpontok közötti területen közel egyenletesnek mondható a terep, a kezdőszelvénytől a végszelvényig a
terep egyenletesen emelkedik.
A tervezett útburkolat összesen 4573 fm hosszú és 3 méter széles, összességében 13719 m2 alapterületen
az alábbiak szerint:
Nyíri 075 hrsz.: Hossz.: 127 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 056/10 hrsz.: Hossz.: 507 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 052 hrsz.: Hossz.: 500 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 046 hrsz.: Hossz.: 1351 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 022 hrsz.: Hossz.: 727 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 02 hrsz.: Hossz.: 1361 m Szélesség: 3,00 m
Az útpályaszerkezet mindkét oldalán 0,50 méter széles padka épül. A burkolat kétoldali eséssel készül,
ívekben egyoldali eséssel. A pályaszerkezetet 25 cm M80 zúzott kő útpályaszerkezet és 35 cm tömörített
altalaj alapján szükséges fejleszteni.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírást kell elvégezni. ha az
altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 20 N/mm2 értéket talajcserét kell végezni az alábbiak szerint:
Alkalmatlan talaj eltávolítása 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján), geotextília, 40-60 cm agyag és
iszapmentes homokos kavics vagy zúzottkő, javítórétegen E2>70N/mm2 és Try>97% értékkel kell mérni.
Nevezett értékek elérése után kezdhető el a pályaszerkezet építés.
Csapadékvíz-elvezetés:
A meglévő út teljes hosszában mindkét oldalon vízelvezető/szikkasztó árok található. A tervezett út
csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható.
A Tervező által kiadott nyilatkozat alapján tárgyi közutak fejlesztése nem építésengedély köteles, továbbá
az utak forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (VI.10.) Korm.
rendelet 2. § és 4. § értelmében a tervezett építési munkák esetén nincs szükség a közlekedési hatóság
engedélyére.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki
dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van
lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás
keretében.
(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: 100
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: VP6-7.2.1.1-21
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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16534 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ViPo-Home Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27035043205
Postai cím: Fő Út 78.
Város: Pusztafalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3995
Ország: Magyarország
E-mail: vipohome@gmail.com
Telefon: +36 306476516
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: 152203887
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):

45233123-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45233123-7

További tárgyak:

14212310-6

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8
45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Nyíri Község külterületei, Nyíri 075 hrsz, 056/10 hrsz, 052 hrsz., 046
hrsz., 022 hrsz és 02 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Nyíri Község Önkormányzata külterületi útjainak részben helyreállítása, a
Nyíri 075 hrsz., 056/10 hrsz., 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz. és 02 hrsz. alatt található területen - zúzott köves
útpályaszerkezet megvalósítással (bozót és cserjeirtás, tuskókiszedés, földmű vízszintes felületrendezés,
tükörkészítés 13719 m2 alapterületen, padkarendezés, hengerelt zúzottkő pálya készítés) a kiadott
műszaki dokumentumok szerint.
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A jelenlegi rétegrend egy kb 12 cm zúzottköves rétegből áll, amit a termett talajra építettek rá. A kezdő és
végpontok közötti területen közel egyenletesnek mondható a terep, a kezdőszelvénytől a végszelvényig a
terep egyenletesen emelkedik.
A tervezett útburkolat összesen 4573 fm hosszú és 3 méter széles, összességében 13719 m2 alapterületen
az alábbiak szerint:
Nyíri 075 hrsz.: Hossz.: 127 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 056/10 hrsz.: Hossz.: 507 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 052 hrsz.: Hossz.: 500 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 046 hrsz.: Hossz.: 1351 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 022 hrsz.: Hossz.: 727 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 02 hrsz.: Hossz.: 1361 m Szélesség: 3,00 m
Az útpályaszerkezet mindkét oldalán 0,50 méter széles padka épül. A burkolat kétoldali eséssel készül,
ívekben egyoldali eséssel. A pályaszerkezetet 25 cm M80 zúzott kő útpályaszerkezet és 35 cm tömörített
altalaj alapján szükséges fejleszteni.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírást kell elvégezni. ha az
altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 20 N/mm2 értéket talajcserét kell végezni az alábbiak szerint:
Alkalmatlan talaj eltávolítása 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján), geotextília, 40-60 cm agyag és
iszapmentes homokos kavics vagy zúzottkő, javítórétegen E2>70N/mm2 és Try>97% értékkel kell mérni.
Nevezett értékek elérése után kezdhető el a pályaszerkezet építés.
Csapadékvíz-elvezetés:
A meglévő út teljes hosszában mindkét oldalon vízelvezető/szikkasztó árok található. A tervezett út
csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható.
A Tervező által kiadott nyilatkozat alapján tárgyi közutak fejlesztése nem építésengedély köteles, továbbá
az utak forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (VI.10.) Korm.
rendelet 2. § és 4. § értelmében a tervezett építési munkák esetén nincs szükség a közlekedési hatóság
engedélyére.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki
dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van
lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás
keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174691857
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ViPo-Home Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27035043205
Postai cím: Fő Út 78.
Város: Pusztafalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3995
Ország: Magyarország
E-mail: vipohome@gmail.com
Telefon: +36 306476516
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ Felek a jelen Szerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az alábbiakat:
1.1./ Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása
során írásban Megrendelőhöz és annak műszaki ellenőréhez címzetten építési naplón keresztül
akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő talajcserére, talajmegerősítésre vonatkozó pótmunkák
vonatkozásában.
1.2./ A pótmunka megrendelésének jogalapja: a kivitelezés során előre nem látható, új tényként
merült fel, hogy a Nyíri 046, 052, 056/10 hrsz.-ú útszakaszok mellett a burkolat építés első fázisá¬ban a
tükörkiszedésnél felázott talajjal, talajsüllyeséddel szembesültek.
Ezen felázást a 2022. év szeptemberé¬ben tartó intenzív esőzés okozta - csapadék mennyisége napi
átlagban 6 mm-, s azon tény, hogy fent hivatkozott útszakaszok közvetlenül patak meder mellett
találhatóak.
Ezen kivitelezést akadályozó mechanikai problémát Kivitelező Megrendelő felé egyrészt jelezte
szeptember hó 02.-án kelt levelében, másrészt ezen tényről részletesen és rendszeresen tájékoztatta
építési napló bejegyzés keretében (szeptember 05., szeptember 12.)is.
Kivitelező ezen kivitelezést akadályozó tájékoztatási kötelezettsége során rendszeresen kiemelte azon
tényt, hogy a fenti útszakaszok vonatkozásában az eredeti műszaki tartalomtól eltérően mélyebb
út alap készítése szükséges, hiszen az eredeti költségvetésben tervezett rétegrenddel való építés az
adott útszakaszok süllyesédését okozná, adott esetben a patakmeder közelében annak beszakadása is
megtörténhet.
1.3./A 2022.09.19. napján megtartásra kerülő helyszíni bejáráson Megrendelő műszaki ellenőre a fenti,
kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatásokat műszakilag indokoltnak vélte,
a biztonságos közlekedés érdekében mindenképpen talajcsere, talajmegerősítés szükséges az adott
szakaszokon, melynek hiányában az eddigi munkálatok nem folytathatóak.
A kiviteli terv elkészítésének időpontjában ezen körülménnyel előzetesen nem lehetett számolni.
A szerződésmódosítással érintett esetekben a pótmunkák előre nem látható műszaki szükségszerűségből
erednek, melyet az intenzív esőzés, mint egyedi időjárási körülmény, másrészt az útszakaszok patak meder
melletti elhelyezkedése okozott, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ahhoz
illeszkedik.
Vállalkozó feladata ugyanúgy az eredeti szerződés tárgya szerinti útszakasz felújítási munkáinak elvégzése,
kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá, mely az
útburkolat megfelelő használhatóságát biztosítja.
2022. szeptember 12.-én tett építési napló bejegyzésében Kivitelező jelezte Megrendelő felé pótmunka
igényét, melyet Megrendelő műszaki ellenőre ezen a projekt szerződésszerű megvalósításához szükséges
munkákat az eredeti szerződésben foglalt műszaki tartalmat meghaladó műszaki tartalomként,
pótmunkának minősítette 2022. október 26.-ai nyilatkozatában, egyúttal kérte a Kivitelezőtől annak
mennyiségi kimutatást és azt alátámasztó árajánlat benyújtását.
Kivitelező által benyújtott pótmunka költségvetést Műszaki ellenőr 2022.11.10. napján kelt
nyilatkozatában elfogadta.
1.4./ Vállalkozó akadályközlését követően 2022.11.07. napján csatolta a pótmunka igény
összegszerűségének alátámasztására az azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek
részletesen tartalmazzák a szerződésszerű kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és
díjköltségét.
Vállalkozó a pótmunkák vonatkozásában mindösszesen nettó 22.487.970,- Ft +ÁFA ellenértékkel
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azaz nettó huszonkettőmillió-négyszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetven forint + Áfa Vállalkozói díj
emelésre vonatkozó igényt terjesztett elő.
2./ Felek kölcsönösen megállapodnak a vállalkozói díj emelésében a felmerült pótmunka mértékével
növelten, melynek során abban is megállapodnak, hogy annak elszámolása a végszámlával egyidőben
történik, külön benyújtott pótmunkaszámla alapján.
Folytatás VII.1. További Információ
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 ténybeli indokai
1./ Felek a jelen Szerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az alábbiakat:
1.1./ Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása
során írásban Megrendelőhöz és annak műszaki ellenőréhez címzetten építési naplón keresztül
akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő talajcserére, talajmegerősítésre vonatkozó pótmunkák
vonatkozásában.
1.2./ A pótmunka megrendelésének jogalapja: a kivitelezés során előre nem látható, új tényként
merült fel, hogy a Nyíri 046, 052, 056/10 hrsz.-ú útszakaszok mellett a burkolat építés első fázisá¬ban a
tükörkiszedésnél felázott talajjal, talajsüllyeséddel szembesültek.
Ezen felázást a 2022. év szeptemberé¬ben tartó intenzív esőzés okozta - csapadék mennyisége napi
átlagban 6 mm-, s azon tény, hogy fent hivatkozott útszakaszok közvetlenül patak meder mellett
találhatóak.
Folytatás VII.1.)
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: 152203887 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 174691857 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás VI.2.1.)
3./ Felek külön kiemelik továbbá, hogy a jelen címben leírt indokok miatt a szerződésben előírt teljesítési
határidő meghosszabbítása nem szükséges.
A Szerződésmódosítás:
1./ Felek a Vállalkozási szerződést közös akarat-elhatározással akként módosítják, hogy a Vállalkozói díj
mértéke: nettó 152.203.887,- Ft azaz egyszázötvenkettőmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznyolcvanhét
forint helyett a pótmunkák ellenértékével, azaz nettó 22.487.970,-Ft, azaz nettó huszonkettőmillió-
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négyszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetven forint pótmunka díjjal megnövelve mindösszesen nettó
174.691.857,-Ft, azaz nettó egyszázhetvennégymillió-hatszázkilencvenegyezer- - nyolcszázötvenhét forint,
azzal, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedélyköteles
tevékenység, ezért az Áfa törvény egyenes adózásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
2./ Felek ennek megfelelően Vállalkozási szerződés V.1.1. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik,
egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a
módosult szövegrészt):
„V. 1.1/ A vállalkozói díj a teljes vállalás tekintetében összességében
nettó 152.203.887,- Ft- + ÁFA
azaz betűvel is
nettó egyszázötvenkétmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznyolcvanhét forint + ÁFA, mely kiegészül a
Ptk.6:245. § (1) bekezdésével összhangban pótmunka jogcímén:
22.487.970,-Ft +ÁFA ellenértékkel
azaz nettó huszonkettőmillió-négyszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetven forint + ÁFA (a továbbiakban:
Pótmunka díj)
Továbbiakban együtt (Vállalkozói díj + pótmunka díj) mindösszesen nettó 174.691.857,-Ft+ ÁFA, azaz
nettó egyszázhetvennégymillió-hatszázkilencvenegyezer- - nyolcszázötvenhét forint +ÁFA
(a továbbiakban: Módosított vállalkozói díj)”
3./ Felek ennek megfelelően Vállalkozási szerződés V.9. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik,
egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a
módosult szövegrészt):
„V.9/ A pótmunka esetén Felek a Kbt. előírásai szerint járnak el. Pótmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bek-ben
meghatározott munkák, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1.§ f) pontjában meghatározott munkák
értelmezhetőek a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kifejezetten
kijelenti, tudomással bír arról, hogy azon pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek
műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek
műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság
mellett számolhatott volna. A pótmunkák ellenértéke a végszámla benyújtásával egyidejűleg külön
benyújtott pótmunka számla alapján kerül elszámolásra.”
4./ Felek ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés VI. 8.2. pontját teljes egészében hatályon kívül
helyezik; egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel
szedve a módosult szövegrészt):
„8.2./ Felek által meghatározott számlázási ütem:
1. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 15%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés
esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben
vállalt vállalkozói díj 15%-a
2. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 40%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés
esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben
vállalt vállalkozói díj 25%-a
3. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 60%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés
esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben
vállalt vállalkozói díj 20%-a
4. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 80%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés
esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben
vállalt vállalkozói díj 20%-a
5. részszámla, amely egyben végszámla is, a pótmunka nélküli szolgáltatás 100%-os, műszaki ellenőr által
igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási
szerződésben vállalt vállalkozói díj 20%-a,
Valamint fenti rész-számlázástól függetlenül a pótmunka 100 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés
esetén benyújtható az igazolt teljesítéssel összhangban, a IV. 2. pont szerinti pótmunka díj 100%-a.
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Vállalkozó a vállalkozó díj előleggel a második és a harmadik részszámlában számol el egyenlő
részletekben. Vállalkozó a részszámlákat a teljesítés folyamán jogosult összevonni.”
5./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul
hatályban maradnak.
A Szerződésmódosítás jogi indokolása
1./ Felek a jelen Szerződésmódosítás jogi indokolása körében az alábbiakat rögzítik:
Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okiratba foglalt módosítására a Kbt. 141.§
(4) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor. A II. pontban foglaltakra utalással megállapítják, hogy a
Szerződésmódosítás nem sérti a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezéseket, mivel:
- a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítást
olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott
előre (Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) pontja), figyelemmel a jelen Szerződésmódosítás II. pontjában
hivatkozott ténybeli indokokra,
- a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozási szerződés általános jellegét (Kbt. 141.§ (4) bek.
cb) pontja), tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás az ehhez kapcsolódó pótmunkák elvégzésével
kapcsolatos ellenérték növekedésére irányul,
- a Szerződésmódosítás alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének
50%-át (Kbt. 141.§ (4) bek. cc) pontja).
2./ Felek a jelen okirat I-III. pontjaiban foglaltak előrebocsátást követően megállapodnak, hogy a
Vállalkozási szerződést a ténybeli és jogi indokokra alapozottan a következőkben foglaltak szerint
módosítják.
Folytatás VI.2.2.) Ezen kivitelezést akadályozó mechanikai problémát Kivitelező Megrendelő felé
egyrészt jelezte szeptember hó 02.-án kelt levelében, másrészt ezen tényről részletesen és rendszeresen
tájékoztatta építési napló bejegyzés keretében (szeptember 05., szeptember 12.)is. Kivitelező ezen
kivitelezést akadályozó tájékoztatási kötelezettsége során rendszeresen kiemelte azon tényt, hogy a fenti
útszakaszok vonatkozásában az eredeti műszaki tartalomtól eltérően mélyebb út alap készítése szükséges,
hiszen az eredeti költségvetésben tervezett rétegrenddel való építés az adott útszakaszok süllyesédését
okozná, adott esetben a patakmeder közelében annak beszakadása is megtörténhet.
A 2022.09.19. -ei helyszíni bejáráson műszaki ellenőre a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket
pótmunkának ítélte meg.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (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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Sárbogárd Város Önkormányzata (25106/2022)
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: Sárbogárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727330207
Postai cím: Hősők Tere 2.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 25520260
E-mail: b.ellenor@sarbogard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarbogard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000458672021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, 63. sz. II. r. fkl. út 53+300-55+480 km sz. közötti
szakasza (Köztársaság út Széchenyi utca-Vágóhíd utca közötti szakasza)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 darab vállalkozási szerződés kerékpárút építésére.
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A kialakítandó kerékpársáv a 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főút (Köztársaság út)
szélesítésével kerül kialakításra a 6223. j. út (Széchenyi utca) és a Vágóhíd utca közötti szakaszon. A
tervezett létesítmény csatlakozik 63 sz. Szekszárd-Székesfehérvár főút 55+476-58+580 km sz. között 2020ban kiépítésre került kerékpársávhoz, létrehozva ezzel a település belterületén egy összefüggő kerékpáros
tengelyt.
A tervezési terület az alábbi útszakaszokat érinti (Magyar Közút Nzrt. kezelésű utak):
- 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár II. r. fkl. út (Köztársaság út),kerékpársáv kialakítás;
- 6223. j. Alap-Sárbogárd összekötő út (Széchenyi utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6306. j. Sárbogárd-Mezőszilas összekötő út (Vasút utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6219. j. Dunaújváros-Sárbogárd összekötő út (Magyar utca),gyalogátkelőhely kialakítás.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény, azaz a kerékpársáv kialakítása, kiépítése a 63. sz. főút
burkolatának kétoldali szélesítésével történik. A kerékpárforgalmi létesítmény hossza: bruttó 2170,26
m. Az egyesített tervdokumentáció szerint. A 6223. jelű, a 6306. jelű és a 6219. jelű út csatlakozásában
gyalogátkelőhely kialakítása tervezett.
A beruházás során teljes szakaszon a meglévő árkokat profilozni mélyíteni kell. A meglévő átereszeket
és a meglevő csapadékvíz csatornarendszer elemeit (tisztító aknák, víz-nyelők, csővezetékek) tisztítani
szükséges. A Vörösmarty Mihály utca (53+848 km sz.) és a benzinkút/autószalon (54+043 km sz.)
útcsatlakozások között a baloldalon található burkolat árok nyomvonalán zárt csapadékvíz csatorna
kialakítása szükséges.
A Köztársaság út mentén a Széchenyi és a Vágóhíd utca közötti szakaszon meglévő közvilágítási hálózat
üzemel, mely az mely az építendő gyalogos átkelő szabványos megvilágítás előírásait nem elégíti ki, ezért
ezen helyeken szükséges a közvilágítási hálózat fejlesztése a tervdokumentáció alapján.
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély iktatószáma: FE/UT/00045-8/2021.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is
elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00027
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01762 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 182860000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233162-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, 63. sz. II. r. fkl. út 53+300-55+480 km sz. közötti
szakasza (Köztársaság út Széchenyi utca-Vágóhíd utca közötti szakasza)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 darab vállalkozási szerződés kerékpárút építésére.
A kialakítandó kerékpársáv a 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főút (Köztársaság út)
szélesítésével kerül kialakításra a 6223. j. út (Széchenyi utca) és a Vágóhíd utca közötti szakaszon. A
tervezett létesítmény csatlakozik 63 sz. Szekszárd-Székesfehérvár főút 55+476-58+580 km sz. között 2020ban kiépítésre került kerékpársávhoz, létrehozva ezzel a település belterületén egy összefüggő kerékpáros
tengelyt.
A tervezési terület az alábbi útszakaszokat érinti (Magyar Közút Nzrt. kezelésű utak):
- 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár II. r. fkl. út (Köztársaság út),kerékpársáv kialakítás;
- 6223. j. Alap-Sárbogárd összekötő út (Széchenyi utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6306. j. Sárbogárd-Mezőszilas összekötő út (Vasút utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6219. j. Dunaújváros-Sárbogárd összekötő út (Magyar utca),gyalogátkelőhely kialakítás.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény, azaz a kerékpársáv kialakítása, kiépítése a 63. sz. főút
burkolatának kétoldali szélesítésével történik. A kerékpárforgalmi létesítmény hossza: bruttó 2170,26
m. Az egyesített tervdokumentáció szerint. A 6223. jelű, a 6306. jelű és a 6219. jelű út csatlakozásában
gyalogátkelőhely kialakítása tervezett.
A beruházás során teljes szakaszon a meglévő árkokat profilozni mélyíteni kell. A meglévő átereszeket
és a meglevő csapadékvíz csatornarendszer elemeit (tisztító aknák, víz-nyelők, csővezetékek) tisztítani
szükséges. A Vörösmarty Mihály utca (53+848 km sz.) és a benzinkút/autószalon (54+043 km sz.)
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útcsatlakozások között a baloldalon található burkolat árok nyomvonalán zárt csapadékvíz csatorna
kialakítása szükséges.
A Köztársaság út mentén a Széchenyi és a Vágóhíd utca közötti szakaszon meglévő közvilágítási hálózat
üzemel, mely az mely az építendő gyalogos átkelő szabványos megvilágítás előírásait nem elégíti ki, ezért
ezen helyeken szükséges a közvilágítási hálózat fejlesztése a tervdokumentáció alapján.
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély iktatószáma: FE/UT/00045-8/2021.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is
elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 274184297
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. A módosítás tartalma
Felek közös megegyezéssel a Szerződés VI. fejezete1. pontjának első három bekezdését, valamint a XVI.
fejezete 1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják, azzal, hogy a VI/1. és XVI/1. pontok
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak:
Módosítandó szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 182 860 000 - Ft azaz nettó egyszáznyolcvankettőmillió-nyolcszázhatvanezer forint vállalkozói díj
illeti meg,
és a teljesítést terheli
+ 49 372 200- Ft (27 %ÁFA) azaz negyvenkilencmillió-háromszázhetvenkettőezer-kettőszáz forint ÁFA,
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így annak teljes ellenértéke
bruttó 232 232 200- Ft, azaz bruttó kétszázharminckettőmillió-kétszázharminckettőezer-kettőszáz forint.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább
felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései,
kiegészítő tájékoztatásai
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági
nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése.
Módosított szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 274 184 297- Ft azaz nettó kétszázhetvennégymillió-száznyolcvannégyezer-kétszázkilencvenhét
forint vállalkozói díj illeti meg,
és a teljesítést terheli
+ 74 029 760- Ft (27 %ÁFA) azaz hetvennégymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvan forint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 348 214 057- Ft, azaz bruttó háromszáznegyvennyolcmillió-kétszáztizennégyezer-ötvenhét forint.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább
felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései,
kiegészítő tájékoztatásai
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági
nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése
- Pótmunka körében pontosított műszaki tartalom, valamint a pótmunka körében keletkezett
költségvetési tételek árazott költségvetése.
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: III.A módosítás indoka:A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt.141.§ban foglalt rendelkezések szerint megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő feltételek együttesen
teljesülnek:A Szerződés VI.fejezetének 1.pontjában foglalt vállalkozói díj és a műszaki tartalom változása
kapcsán:
1.A Kbt.141.§(4) bek.b) pontja-az eredeti szerződő féltől további építési munkák,szolgáltatás vagy áruk
beszerzése szükséges,amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél
személyének változása
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ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett,meglévő berendezésekkel,szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy
együttműködés miatt;és
bb)az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.Az ellenérték
növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke-azonban nem haladhatja meg az
eredeti szerződés értékének 50%-át;
Folyt. a VII.1)További inform. pontban.
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: 182860000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 274184297 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása: Vállalkozó 2022. április 26. napján kelt Akadályközlő levelében
jelezte Megrendelőnek, hogy a tárgyi beruházás pályaszerkezetének építéséhez kapcsolódó földkiemelés
során előre nem látható műszaki problémák merültek fel.
1.1. Altalaj javítási munkák
A tárgyi beruházás pályaszerkezetének földkiemelését követően Vállalkozó a szerződéses feladatainak
megfelelően elvégezte az altalaj tömörítését, majd altalaj tömörség és teherbírási mérést végzett el az
54+300 – 54+670 km sz. közötti szakaszon (próbaszakasz).
A mérési eredmények alapján megállapítható volt, hogy a meglévő altalaj nem elégíti ki a vonatkozó
Útügyi Műszaki előírásokban és a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott Mintavételi- és
Minősítési tervben előírt tömörségi és teherbírási értékeket.
A probléma megoldásaként a műszaki ellenőr a próbaszakaszon az altalaj 20 cm vastagságú kiemelését és
megerősítését rendelte el. A megerősítést követő újabb teherbírási mérések eredményei szerint a 20 cm
vastagságú megerősítés nem elégíti ki az altalajra vonatkozó Útügyi Műszaki előírásokat és a Megrendelő
és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott Mintavételi- és Minősítési tervben előírt tömörségi és teherbírási
értékeket.
A műszaki ellenőr ezt követően elrendelte a beépített 20 cm vastagságú megerősítés kiemelését és 40 cm
vastagságú megerősítés elvégzését.
A megerősítést követő újabb teherbírási mérések eredményei szerint a 40 cm vastagságú megerősítés
már kielégíti az altalajra vonatkozó Útügyi Műszaki előírásokat és a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által
jóváhagyott Mintavételi- és Minősítési tervben előírt tömörségi és teherbírási értékeket.
A Vállalkozó a beruházással érintett több más szakaszon is altalaj mintákat vett további talajmechanikai
vizsgálatok elvégzése céljából. A minták eredményeképpen megállapítható volt, hogy a teljes útszakasz
altalaja rosszul, vagy nem tömöríthető talaj.
Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak a helyszíni talajkezelési munkák elvégzéséről a szükséges
tömörségi és teherbírási értékek elérése céljából a Vállalkozó által készített „Sárbogárd kerékpárút
építés_Pótmunka kérelem” elnevezésű dokumentum szerint.
1.2. Beton szegélysor bontása, majd ezt követő pályaszerkezet helyreállítási munkák
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Vállalkozó a bontási munkák során az 55+310 – 55+440 km sz. közötti szakasz sz. szerinti bal oldalán , és
az 55+280 – 55+460 km sz. közötti szakasz sz. szerinti jobb oldalán a meglévő kopóréteg burkolata alatt
régi útszegélysort talált, melyre tekintettel a kiviteli terv szerinti burkolat szélesítési munkákat nem lehet
elvégezni, ezért a feltárt beton szegélysort el kell bontani, majd a bontás után a tervezett pályaszerkezettel
megegyező pályaszerkezeti rétegeket kell építeni.
Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak a beton szegélysor bontásáról, majd az ezt követő
pályaszerkezet helyreállítási munkák elvégzéséről a szükséges tömörségi és teherbírási értékek elérése
céljából a Vállalkozó által készített „Sárbogárd kerékpárút építés_Pótmunka kérelem” elnevezésű
dokumentum szerint.
1.3.Többlet árok feltöltési munkák
A kiviteli tervek elkészülte és a kivitelezés megkezdése között eltelt időszakban a meglévő útpadkák
eróziója és suvadása akkora mértékű lett, hogy a burkolatszélesítési munkákat csak a meglévő árkok
feltöltésével és töltésszélesítés készítésével lehet elvégezni. A burkolatszélesítés és padka építési munkák
elvégzése után a többlet beépített földmennyiség 70 %-át ki kell emelni és el kell szállítani az árok
profilozási munkák elvégzéséhez.
Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak a többlet árok feltöltési munkák elvégzéséről a szükséges
tömörségi és teherbírási értékek elérése céljából a Vállalkozó által készített „Sárbogárd kerékpárút
építés_Pótmunka kérelem” elnevezésű dokumentum szerint.
2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja - nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból,
különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy
létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt:
A pótmunkaként szükségessé váltkivitelezési munkák a Vállalkozó által folyamatban lévő munkákhoz
elengedhetetlenül kapcsolódó – fizikailag is konkrétan összekapcsolódó – műszaki tevékenységek
elvégzésére irányulnak, melyek akivitelezési tevékenységtől el nem választhatóak, műszaki és gazdasági
okokból sem változtatható a szerződő fél személye.
Tekintettel arra, hogy a felmerült pótmunkák abszolút egybeépülőek a Vállalkozó kivitelezési feladataival,
a kivitelezési technológia szoros egymásra épülése végett, illetve a pótmunkák keretében megvalósuló
kivitelezési munkák elengedhetetlen előfeltételei a szerződéses vállalás teljesítésének.
3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja -az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a
költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok
együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
Megrendelő számára jelentős gazdasági hátránnyal járna a szerződő fél személyének változtatása, mivel
az új szervezet vonatkozásában a felvonulási, kitelepülési, együttdolgozási kényszer alapján jelentős
többletköltségek merülnének fel, így Ajánlatkérő gazdasági sérelmet szenvedne.
Az új kivitelező természetesen felszámítaná költségeként a helyszínre vonulást, gépek telepítését,
organizáció, mobil mosdók kitelepítési költségeit, akkreditált labor alkalmazását, laborvizsgálatok, labor
által összeállított dokumentációk költségét,külön felelős műszaki vezető foglalkoztatását,így jelentős
olyan többletköltség merülne fel, mely a jelen lévő Vállalkozó kapcsán már egyszer felmerült, megfizetésre
került és számára nem jár újabb vagy további munkaszervezési költségteherrel. Nem is értelmezhetőek
önálló, elkülönült kivitelezési feladatként a szükségessé vált műszaki módosítások.
A többletköltségeken kívül az új kivitelező alkalmazásával a kivitelezési idő is jelentősen növekedne,
tekintettel arra, hogy a szűk keresztmetszetű munkaterület (nagyforgalmú főút) miatt két kivitelező
együttdolgozása nehezen koordinálható.
Jelen szerződésmódosítást a vállalkozói díj tekintetében fentiek indokolják, Vállalkozó tételes, részletesen
módosított, Megrendelő által elfogadott árajánlatában foglaltak szerint.
Felek közös megegyezéssel, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező tételes elszámolás szerint
állapodtak meg a II. pontban megadott, módosult vállalkozói díj összegében.
A jelen szerződésmódosítással az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át, az
annak 49,94 %-a.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

958

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (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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Széchenyi István Egyetem (24584/2022)
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;

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.229

963

• 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: 2022/11/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. sz. melléklet 16. sora és 32. sora módosul és kiegészül a 35. sorral az alábbiak szerint:
Sorszám: 16. / Rendezvény megnevezés: Kari Napok / alkalom: 1. /Nettó ajánlati ár: 1.000.000,- Ft
Sorszám: 32. / Rendezvény megnevezés: Kultúrális programok a mosonmagyaróvári Campus területén/
alkalom: 2022-ben: 4, 2023-ban: 12, 2024-ben: 7. / Nettó ajánlati ár: 28.750.000,- Ft
Sorszám: 35. / Rendezvény megnevezés: Egyetemi Vezetőképző/ alkalom: 2. /Nettó ajánlati ár: 13.25.000,Ft
Az 1. sz. melléklet 4. sora törlésre kerül. Az 1. sz. melléklet módosítását jelen szerződés módosítás 3. sz.
melléklete tartalmazza.
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
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés módosítást indokolja, hogy Megrendelő részéről további olyan
rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése vált szükségessé, amely nem szerepelt az eredeti
szerződésben és az a Mód. I. hatálybalépésekor sem volt ismert.
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. és 3. pontokban
foglaltaknak megfelelően.
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: 2022.11.07.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. (25038/2022)
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: Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 21967827243
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Árpád
Telefon: +36 204692909
E-mail: drszalayarpad@gmail.com
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.smart11.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.smart11.ujbuda.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft Office-Windows licensek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001250312022
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

48000000-8

További tárgyak:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Bocskai út 39-41.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Microsoft Office Licencek
Microsoft Office licensek Műszaki leírás Darabszám

Kiegészítő szójegyzék
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1, Exchange Online Kiosk Olyan felhasználók számára, akik csak elvétve kapnak leveleket (pl.
bérszámjegyzék, havi munkabeosztás, központi információk, stb.), nem kezelnek és készítenek
dokumentumokat, nincsenek központi fájlok megosztva velük. Számukra javasoljuk az Exchange Online
Kiosk csomagot, amely a vállalati levelezést tartalmazza online Outlook használatával. Ez egy korlátozott
megoldás, amelyben 2 GB-os postafiókok vannak, nincs archiválás, nincs megosztott fiókhoz való
hozzáférés és nincs szabálybeállítási lehetőség. 100 db
2, Office 365 E1 Olyan felhasználók számára, akik számára elegendő a Microsoft 365 Business Basic
alapfunkcionalitása de vagy elértük a 300 felhasználót vagy az adott felhasználónál magasabb
szintű megfelelőség (compliance), biztonsági, IT adminisztratív vagy Teams Live Event szervezési/
előadóifunkciókra van szükség. 750 db
3, Microsoft 365 Business Standard Olyan felhasználók számára, akik napi szinten 1 óránál többet
használnak Office alkalmazásokat, azokon gyakran módosításokat vagy komplikált műveleteket végeznek.
Emellett pedig szükségük van az előző pontban szereplő szolgáltatásokra is, azoknak a Microsoft 365
Business Standard licenccsomagot ajánljuk. Ez tartalmazza az összes funkciót, amelyet a Basic csomag
is tartalmaz plusz a telepíthető Office alkalmazásokat. Amennyiben szükség van Teams Live Event
szervezési/előadói funkciókra, akkor a nagyvállalati megfelelőjét az Office 365 E3-t választjuk. 40 db
4, Office 365 E3 Olyan felhasználók számára, akik számára magasabb szintű megfelelőség (compliance),
biztonsági, IT adminisztratív funkciókra van szükség. Esetleges hybrid kialakítás esetén csak ez a licenc
jöhet szóba a felsoroltak közül. 10 db
(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: 5
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:
22034 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Microsoft Office licensek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/03 (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: Softline Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26187817241
Postai cím: Galagonya utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
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E-mail: zoltan.meszaros@softline.com
Telefon: +36 204248816
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: 27618350
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):

48000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

48000000-8

További tárgyak:
72261000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Bocskai út 39-41.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Microsoft Office Licencek
Microsoft Office licensek Műszaki leírás Darabszám
1, Exchange Online Kiosk Olyan felhasználók számára, akik csak elvétve kapnak leveleket (pl.
bérszámjegyzék, havi munkabeosztás, központi információk, stb.), nem kezelnek és készítenek
dokumentumokat, nincsenek központi fájlok megosztva velük. Számukra javasoljuk az Exchange Online
Kiosk csomagot, amely a vállalati levelezést tartalmazza online Outlook használatával. Ez egy korlátozott
megoldás, amelyben 2 GB-os postafiókok vannak, nincs archiválás, nincs megosztott fiókhoz való
hozzáférés és nincs szabálybeállítási lehetőség. 100 db
2, Office 365 E1 Olyan felhasználók számára, akik számára elegendő a Microsoft 365 Business Basic
alapfunkcionalitása de vagy elértük a 300 felhasználót vagy az adott felhasználónál magasabb
szintű megfelelőség (compliance), biztonsági, IT adminisztratív vagy Teams Live Event szervezési/
előadóifunkciókra van szükség. 750 db
3, Microsoft 365 Business Standard Olyan felhasználók számára, akik napi szinten 1 óránál többet
használnak Office alkalmazásokat, azokon gyakran módosításokat vagy komplikált műveleteket végeznek.
Emellett pedig szükségük van az előző pontban szereplő szolgáltatásokra is, azoknak a Microsoft 365
Business Standard licenccsomagot ajánljuk. Ez tartalmazza az összes funkciót, amelyet a Basic csomag
is tartalmaz plusz a telepíthető Office alkalmazásokat. Amennyiben szükség van Teams Live Event
szervezési/előadói funkciókra, akkor a nagyvállalati megfelelőjét az Office 365 E3-t választjuk. 40 db
4, Office 365 E3 Olyan felhasználók számára, akik számára magasabb szintű megfelelőség (compliance),
biztonsági, IT adminisztratív funkciókra van szükség. Esetleges hybrid kialakítás esetén csak ez a licenc
jöhet szóba a felsoroltak közül. 10 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30064010
Pénznem: HUF
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Softline Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26187817241
Postai cím: Galagonya utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.meszaros@softline.com
Telefon: +36 204248816
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatánál bevezetésre kerül az energia felhasználásának
csökkentése céljából heti egy nap távoli munkavégzés. Mivel ez a tény a tárgyi közbeszerzési eljárás
megindításakor előre nem volt látható, további igényként merült fel az asztali alkalmazás megléte a
jelenlegi infrastruktúra távoli elérése céljából, így az eddig megvásárolt licenseken túl további 60 db
Microsoft 365 Business licenc beszerzése vált szükségessé az Eladó által a közbeszerzési eljárásban
megajánlott feltételekkel és áron. Ezen feladat végrehajtása Vevő feladat és hatáskörébe tartozik.
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: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatánál bevezetésre kerül az
energia felhasználásának csökkentése céljából heti egy nap távoli munkavégzés. Mivel ez a tény a tárgyi
közbeszerzési eljárás megindításakor előre nem volt látható, további igényként merült fel az asztali
alkalmazás megléte a jelenlegi infrastruktúra távoli elérése céljából, így az eddig megvásárolt licenseken
túl további 60 db Microsoft 365 Business licenc beszerzése vált szükségessé.
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: 27618350 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30064010 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felhívásban a szállítási határidő került rögzítésre (5 nap), azonban a szerződés időbeli hatálya 12 hónapig
tartó időszakra szól. A szerződés 2.1. pontja az alábbiakat tartalmazza:
"Az Eladó köteles a Microsoft Office Licenseket a jelen szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon
belül a Vevő részére elektronikus úton rendelkezésre bocsájtani azzal, hogy a Microsoft Office Licensek
felhasználási joga a licenceknek a Vevő részére történő átadás időpontjától számított 12 hónapig tart."
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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

