MNKH Zrt. 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4 kompetencia
központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kbt - tájékoztató
szerződés megkötéséről
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:

2016/109
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Nyílt eljárás

Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2016.09.21.
10295/2016
79340000-9
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

Működő Részvénytársaság
HU101;HU101;HU101;HU101;HU101;HU101;HU101;HU101;HU101;HU

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1

BALKAN TRADING KFT;;;IBRAHIM ISMAYILOV
LLC;INSOMNIA MIDDLE EAST WLL;ITH CONSULTORIA
E COMMERCIA LTDA;MEKONG TRADING
MAGYAR-KAMBODZSAI KERESKEDŐHÁZ
KFT.;;TRANSDANUBIO INNOVACIONES SPA.;ASIA
PROJECTS KFT.;ASIA PROJECTS KFT.;PRO-DUCATIO
KFT.;BALATON PTY LTD.;CALPE-CONSULT
KFT.;FOURCARDINAL TANÁCSADÓ KFT.;T&A
CONSULTING LTD.;INNOVERSANT SOLUTIONS PVT.
LTD.;PPP-PARTNER MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.;ALX
Hungarian-Turkish Trade Center Ltd.,;ORIENT RIVER
KFT.;EUROATLANTIC TANÁCSADÓ ÉS BEFEKTETÉSI
KFT ÉS GPS & MORE LTD KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK;GPS
& More Ltd.;CETH ITALIA TRADING HOUSE
S.R.L.;JAFFER BROTHERS PVT. LTD.;;KAZAK
KERESKEDELMI KÉPVISELET KONZORCIUM;L.A.C.
Holding Zrt.;L.A.C. Kazahstan LLP.;;INSOMNIA
MIDDLE EAST WLL;KALECO DIS TICARET VE
DANISMANLIK A.S.;EKO CLUB LTD.;CET ORIENTAL
SOLUTIONS PTE LTD.;TRANSACCIONES
INTERCONTINENTALES DE HUNGRA Y MEXICO S.A.P.I.

Nyertes ajánlattevő:

DE CV. ÉS JERY JAMMAL KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK;Jean
Eliad Jammal Jerji;MAGYAR TRADE HOUSE
LLC.;COMP COMMERCE LTD. NIKSIC;MAGYAR HÁZ
HTCC KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KFT.;HILAL
CENTRAL EUROPE KFT.;HUNGARIAN BUSINESS
CENTRE LTD.;INSOMNIA MIDDLE EAST WLL;VTD
LLC.;SYNCOPE PROJECT BEFEKTETŐ ÉS TANÁCADÓ
KFT ÉS LICHTENBERG HATÉKONYSÁGNÖVELŐ KFT
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK;LICHTENBERG
HATÉKONYSÁGNÖVELŐ Kft.;INVICTUS MEDIA
D.O.O.;CET ORIENTAL SOLUTIONS PTE LTD.;;KALECO
DIS TICARET VE DANISMANLIK A.S.;STRONG &
UNIQUE LLC;FB INTERNATIONAL LLC.;SYNCOPE
PROJECT BEFEKTETŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT ÉS TC&C
TÁVKÖZLÉS ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA KFT KÖZÖS
AJÁNLATTEVŐK;TC & C Távközlés és
Számítástechnikai Kft.;SKC ASEAN KFT.;MAGYAR
ETIÓP KERESKEDŐHÁZ KFT.;;SYNCOPE PROJECT
BEFEKTETŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT ÉS TC&C TÁVKÖZLÉS
ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA KFT KÖZÖS
AJÁNLATTEVŐK;TC & C Távközlés és
Számítástechnikai Kft.;MEKONG TRADING
MAGYAR-KAMBODZSAI KERESKEDŐHÁZ KFT.;MAGYAR
TRADE HOUSE LLC.
2

Ajánlatkérő típusa:

közfeladatot ellátó szerv

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

kereskedelemfejlesztés

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: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK23619
Postai cím: Ipar utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ducsai-Oláh Zsanett
Telefon: +36 18101600
E-mail: olah.zsanett@tradehouse.hu
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tradehouse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tradehouse.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: közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelemfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által kereskedőházi partner iroda hálózat
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4947156480 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ALBÁNIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: ALBÁNIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ALGÉRIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: ALGÉRIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ARGENTINA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: ARGENTINA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. AZERBAJDZSÁN kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
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nyújtási céllal
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: AZERBAJDZSÁN
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA, kidolgozottsága
65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. BAHRAIN kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: BAHRAIN
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA, kidolgozottsága
65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. BRAZÍLIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
9

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: BRAZÍLIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KAMBODZSA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: KAMBODZSA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10

Kiegészítő szójegyzék

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KANADA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
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céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. CHILE kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: CHILE
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
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célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KÍNA-NINGBO kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79341000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: KÍNA-NINGBO
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
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szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KÍNA-SHANGHAI kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: KÍNA-SHANGHAI
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
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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 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. COLUMBIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: COLUMBIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. DÉL-AFRIKA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: DÉL AFRIKA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ECUADOR kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: ECUADOR
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. EGYIPTOM kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: EGYIPTOM
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ÉSZAK-INDIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79341000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: ÉSZAK-INDIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. DÉL-INDIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: DÉL-INDIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. INDONÉZIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: INDONÉZIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. IRÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 19
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: IRÁN
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. IRAK kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: IRAK
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. IZRAEL kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: IZRAEL
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
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üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. OLASZORSZÁG kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: OLASZORSZÁG
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
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vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. PAKISZTÁN kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: PAKISZTÁN
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
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termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. JORDÁNIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: JORDÁNIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
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középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KAZAHSZTÁN kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: KAZAHSZTÁN
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. DÉL-KOREA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: DÉL-KOREA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
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kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KUWAIT kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: KUWAIT
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. LIBANON kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: LIBANON
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. MACEDÓNIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: MACEDÓNIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
31

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. MALAJZIA ÉS SZINGAPÚR kereskedőházi partner
iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési
szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: MALAJZIA ÉS SZINGAPÚR
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. MEXIKÓ kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: MEXIKÓ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. MONGÓLIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
33

nyújtási céllal
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: MONGÓLIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. MONTENEGRÓ kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
34

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: MONTENEGRÓ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. MAROKKÓ kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
35

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: MAROKKÓ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. OMÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: OMÁN
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
36

üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. PERU kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 36
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: PERU
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
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A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. KATAR kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 37
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: KATAR
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
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szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. OROSZORSZÁG kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 38
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: OROSZORSZÁG
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
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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 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. SZAUD-ARÁBIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 39
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: SZAUD-ARÁBIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. SZERBIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 40
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: SZERBIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. THAIFÖLD kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 41
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: THAIFÖLD
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. TUNÉZIA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 42
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: TUNÉZIA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. UKRAJNA kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 43
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: UKRAJNA
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
44

II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK (UAE)
kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus
kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás nyújtási
Rész száma: 44
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK (UAE)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
45

Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. USA - KELET kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 45
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: USA - KELET
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. USA - NYUGAT kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
46

Rész száma: 46
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: USA-NYUGAT
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. VIETNÁM kereskedőházi partner iroda
kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás
nyújtási céllal
Rész száma: 47
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
47

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: VIETNÁM
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. SZUBSZAHARA RÉGIÓ kereskedőházi partner
iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési
szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 48
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

48

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: SZUBSZAHARA RÉGIÓ: Nigéria, Sierra Leone, Benin,
Burkina Faso, Elefántcsontpart, Guinea -Bissau, Mali, Niger, Szenegál, Togo. TOVÁBBI ORSZÁGOK
FELSOROLÁSA A "TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBAN".
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Dél-Szudán, Angola,Burundi,Ruanda,Sao Tome és Principe,Kamerun,Közép-afrikai
Köztársaság,Csád,Kongói Köztársaság,EgyenlítőiGuinea,Gabon,Dzsibuti, Eritrea,

Etiópia,Szomália,Kenya,Tanzánia,Uganda,Botswana,Comoreszigetek,Lesotho,Madagaszkár,Malawi,Mauritius,Moza
Seychelle-szigetek,Dél-Afrika,
Szváziföld,Zambia,Zimbabwe,Szudán,Mauritánia,Elefántcsontpart,Gambia,Ghána, Libéria,
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. HBT KOMPETENCIA KÖZPONT kereskedőházi
partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési
szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 49
49

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

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Dél-Amerika és Mexikó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ICT KOMPETENCIA KÖZPONT kereskedőházi
partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési
szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 50
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9
50

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Dél-Amerika és Mexikó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. AFT KOMPETENCIA KÖZPONT kereskedőházi
partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési
szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 51
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Dél Kelet Ázsia (Brunei, Kambodzsa, Kelet-Timor,
Indonézia, Laosz, Malajzia, Mianmar, Pápua Új-Guinea, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld és
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Vietnam.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. CIG KOMPETENCIA KÖZPONT kereskedőházi
partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési
szolgáltatás nyújtási céllal
Rész száma: 52
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Mongólia valamint Afganisztán és az Kazahsztán,
Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán és Tádzsikisztán.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által 47 partnerirodából, 1 regionális irodából és 4
kompetencia központból álló kereskedőházi partner iroda hálózat kialakítása, működtetése,
üzemeltetése céljából határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés megkötése azzal a
céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda
elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar
vállalkozások külpiacra jutását.
A kereskedőházi partner iroda,regionális iroda, kompetencia központ feladata, hogy
célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes
termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.
Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda, regionális iroda, kompetencia központ feladata azon
szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképesek lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 2. minőségi szempont: a szakmai leírásban írt ORSZÁG/RÉGIÓ
SPECIFIKUS AKCIÓTERV tartalma, RÉSZENKÉNT AZ ADOTT RÉSZRE KIDOLGOZVA,
kidolgozottsága 65
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 070 - 121524
(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: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. ALBÁNIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BALKAN TRADING KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: FÜZES PARK 7/A. 2/6.
Város: SZENTENDRE
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: balkantradng@gmail.com
Telefon: +36 306260014
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: 40608000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40080000
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: 0 Rész száma: 2 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 3 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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 ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 4. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. AZREBAJDZSÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IBRAHIM ISMAYILOV LLC
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 11 MAMADOVA STREET APT. 108.
Város: BAKU
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: AZ
E-mail: ibrahim.ismayilov@tradehouse.hu
Telefon: +99 4553466710
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: 83923200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 5. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. BAHRAIN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INSOMNIA MIDDLE EAST WLL
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: SEA FRONT, BLOCK346, ROAD 4626, BUILDING 1398, FLAT 1148
Város: BAHREIN
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: BH
E-mail: vpolgar@insomnia.co.hu
Telefon: +36 309448870
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: 71740800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71592000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. BRAZÍLIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ITH CONSULTORIA E COMMERCIA LTDA
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: RUE GENERAL VENANCIO FLORES NO.305/SALA 809-LEBLON
Város: RIO DE JANEIRO
NUTS-kód: HU101
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Postai irányítószám: 0000
Ország: BR
E-mail: balint@tradehouse.com.br
Telefon: +55 21988381555
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: 81892800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. KAMBODZSA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (éééé/hh/nn)
62

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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEKONG TRADING MAGYAR-KAMBODZSAI KERESKEDŐHÁZ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: LÖVŐHÁZ U. 2-6.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: korintus@mekongtrading.asia
Telefon: +36 12240180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12024770
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104227200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104227200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 8. Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. CHILE kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRANSDANUBIO INNOVACIONES SPA.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: MONSENOR FELIX CABRERA 39. OF 6.,
Város: SANTIAGO DE CHILE
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: CL
E-mail: drhorvath@horvathlaw.com
Telefon: +36 209535175
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 3542454
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86630400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86400000
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: 10. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. KÍNA-NINGBO kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
66

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ASIA PROJECTS KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HALLER U. 76-78. B LHÁZ, 9. EM 37.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
E-mail: polyak.tamas@flowcorporation.hu
Telefon: +36 302498476
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: 64972800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. KÍNA-SHANGHAJ kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ASIA PROJECTS KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HALLER U. 76-78. B LHÁZ, 9. EM 37.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
E-mail: polyak.tamas@flowcorporation.hu
Telefon: +36 302498476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
68

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 194918400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 192000000
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: 12. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. COLUMBIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/18 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRO-DUCATIO KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: ORCZY ÚT 39.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail: kanazirev.nikoletta@pro-csoport.com
Telefon: +36 307993869
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17849376
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108964800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95520000
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: 13. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. DÉL-AFRIKA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
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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:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BALATON PTY LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: BLOCK A4, DEUS EXORNO, BONDEV PARK, WIERDA ROAD, CENTURION 0171
Város: DÉL AFRIKA
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: ZA
E-mail: wayne.dutoit@balatonsa.co.za
Telefon: +27 0848487624
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: 108964800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 108964800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 14. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. ECUADOR kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CALPE-CONSULT KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: MÁRIAREMETEI ÚT 130.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1029
Ország: HU
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E-mail: kadosa.zoltan@t-online.hu
Telefon: +36 209355366
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: 102196800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102196800
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: 15. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. EGYIPTOM kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FOURCARDINAL TANÁCSADÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: ZICHY GÉZA U. 5.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: judit.rahoi@tradehouse.hu
Telefon: +36 16119918
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16119917
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 188150400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 182400000
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 16. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. ÉSZAK INDIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T&A CONSULTING LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Y-36, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE II.,
Város: DELHI
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: IN
E-mail: tarungupta@insideindiatrade.com
Telefon: +91 1140529576
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +91 1140516560
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67003200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62400000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. DÉL INDIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INNOVERSANT SOLUTIONS PVT. LTD.
Nemzeti azonosítószám:

76

Postai cím: E-1107, JACARANDA, BRIGADE MILLENNIUM, J.P. NAGAR 7TH. PHASE BANGALORE 560
078,
Város: BANGALORE
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: IN
E-mail: info@innoversant.com
Telefon: +91 9845234545
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +91 8026491996
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67003200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63600000
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: 18. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. INDONÉZIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PPP-PARTNER MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: DARÓCZI U. 4.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: mecseri.marton@ppp-partner.hu
Telefon: +36 305153632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002415
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 94075200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94075200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 19. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. IRÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALX Hungarian-Turkish Trade Center Ltd.,
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sas u. 10-12.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: skarakus@alxkft.com
Telefon: +36 19091043
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19091047
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 164462400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 164462400
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: 20. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. IRAK kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 0
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ORIENT RIVER KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: SZUGLÓ U. 82.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail: v.balogh@orientriver.hu
Telefon: +36 706333166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17691378
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87307200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87307200
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: 21. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. IZRAEL kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EUROATLANTIC TANÁCSADÓ ÉS BEFEKTETÉSI KFT ÉS GPS & MORE LTD KÖZÖS
AJÁNLATTEVŐK
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: LAJOS U.28-32. V. EM.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: fellegi@euroatlanticconsulting.com
Telefon: +36 309483108
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GPS & More Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 71 Hanadiv street
Város: Herzlia
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: IL
E-mail: fellegi@euroatlanticconsulting.com
Telefon: +36 309483108
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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: 127238400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115200000
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: 22. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. OLASZORSZÁG kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CETH ITALIA TRADING HOUSE S.R.L.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: VIA DEI BOSSI NO.4,
Város: MILÁNÓ
NUTS-kód: ITE
Postai irányítószám: 0000
Ország: IT
E-mail: balazs@kohut.co.hu
Telefon: +36 302638234
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: 152280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148800000
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 23. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. PAKISZTÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: JAFFER BROTHERS PVT. LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 33-A CITI TOWER BLOCK, BLOCK 6., P.E.C.H.S. SHAHRAH-E-FAISAL,
Város: KARACHI
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: PK
E-mail: njaffer@jaffer.com
Telefon: +92 2134373111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +92 2134373073
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90691200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90691200
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 24 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 25. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. KAZAHSZTÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2016/08/23 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KAZAK KERESKEDELMI KÉPVISELET KONZORCIUM
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KÖNYVES KÁLMÁN KRT 16.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: baranyai.andrea@lac.hu
Telefon: +36 14763460
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14763466
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: L.A.C. Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: baranyai.andrea@lac.hu
Telefon: +36 14763460
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14763466
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: L.A.C. Kazahstan LLP.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Almaty Bajzakov 280.
Város: Kazahstan
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NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: KZ
E-mail: baranyai.andrea@lac.hu
Telefon: +36 14763460
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14763466
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107611200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105600000
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: 0 Rész száma: 26 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 27. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. KUWAIT kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INSOMNIA MIDDLE EAST WLL
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: SEA FRONT, BLOCK346, ROAD 4626, BUILDING 1398, FLAT 1148
Város: BAHREIN
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: BH
E-mail: vpolgar@insomnia.co.hu
Telefon: +36 309448870
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14861951
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79862400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 79656000
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: 28. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. LIBANON kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KALECO DIS TICARET VE DANISMANLIK A.S.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KOCKAYA MASLAK NO.1. PLAZA. KAT: 19 MASLAK,
Város: ISZTANBUL
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: TR
E-mail: akaya@kaleco.com.tr
Telefon: +90 2122907570
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +90 2122907571
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119116800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119040000
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: 29. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. MACEDÓNIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EKO CLUB LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: PETAR PETROVIC NJEGOSH NO.131., 7000 BITOLA
Város: BITOLA
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: MK
E-mail: info@ekoclub.com.mk
Telefon: +38 947203964
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +38 947226964
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69033600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68640000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 30. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. MALAJZIA ÉS SZINGAPÚR kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CET ORIENTAL SOLUTIONS PTE LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 273 THOMSON ROAD, NOVENA GARDENS, SINGAPORE
Város: SZINGAPÚR
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: SG
E-mail: peter.rohr@cetoriental.com
Telefon: +36 202561207
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13920023
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A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87307200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86352000
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: 31. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. MEXIKÓ kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRANSACCIONES INTERCONTINENTALES DE HUNGRA Y MEXICO S.A.P.I. DE CV. ÉS
JERY JAMMAL KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CORREO MAYOR 34-311 CIUDAD DE MEXICO C.P.06060
Város: MEXICO
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: MX
E-mail: capitain@tumatrade.com
Telefon: +52 5555420015
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +52 5555420015
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Jean Eliad Jammal Jerji
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Correo Mayor 34 G Ciudad
Város: Mexico
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: MX
E-mail: capitain@tumatrade.com
Telefon: +52 5555420015
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +52 5555420015
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 129268800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118922880
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 32. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. MONGÓLIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGYAR TRADE HOUSE LLC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CHINGELTEI DISTRICT 1ST., KHOROO, 1ST 40 MYANGAT, 15 DOOR 10.
Város: ULÁNBÁTOR
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: MN
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E-mail: info@tradehouse.mn
Telefon: +94 688114211
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 94075200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91200000
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: 33. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. MONTENEGRO kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: COMP COMMERCE LTD. NIKSIC
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: GLIBAVAC 88., 81400 NIKSIC,
Város: NIKSIC
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: ME
E-mail: jovovic.ranko@gmail.com
Telefon: +38 268889000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +38 20040218620
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48729600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48724800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 34. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. MAROKKÓ kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGYAR HÁZ HTCC KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: RÓMER FLÓRIS U. 55.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: op@htcc.org.hu
Telefon: +36 709383731
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12880081
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87307200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87307200
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 35. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. OMÁN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HILAL CENTRAL EUROPE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: PACSIRTAMEZŐ U. 9.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail: galambos@tradearabia.hu
Telefon: +36 17692168
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17692168
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75124800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72000000
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: 36. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. PERU kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUNGARIAN BUSINESS CENTRE LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 202 WALLASEY ROAD, WALLASEY, MERSEYSIDE
Város: WALLASEY
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: UK
E-mail: hunor.szilard.nagy@tradehouse.hu
Telefon: +44 1518080264
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: 137390400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134400000
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
104

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: 37. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. KATAR kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INSOMNIA MIDDLE EAST WLL
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: SEA FRONT, BLOCK346, ROAD 4626, BUILDING 1398, FLAT 1148
Város: BAHREIN
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: BH
E-mail: vpolgar@insomnia.co.hu
Telefon: +36 309448870
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14861951
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79862400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79656000
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: 38. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. OROSZORSZÁG kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VTD LLC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: VOLODSKOY BYSTREET, BUILDING 7/1, FLAT 158
Város: MOSZKVA
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: RU
E-mail: vtdrus@bk.ru
Telefon: +74 952322784
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 259891200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 259200000
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: 39. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. SZAÚD-ARÁBIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
üzemeltetése
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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:
2016/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SYNCOPE PROJECT BEFEKTETŐ ÉS TANÁCADÓ KFT ÉS LICHTENBERG
HATÉKONYSÁGNÖVELŐ KFT KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KÁLMÁN IMRE UTCA 1.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@syncope.hu
Telefon: +36 305670707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: LICHTENBERG HATÉKONYSÁGNÖVELŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kresz Géza u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
E-mail: info@syncope.hu
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Telefon: +36 305670707
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: 81892800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81600000
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: 40. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. SZERBIA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INVICTUS MEDIA D.O.O.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: BULEVAR MIHAJLA PUPINA 165,
Város: BELGRÁD
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: RS
E-mail: vlada.pecic@invictus.rs
Telefon: +38 1112224826
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: 83923200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83760000
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 41. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. THAIFÖLD kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/12 (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: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CET ORIENTAL SOLUTIONS PTE LTD.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 273 THOMSON ROAD, NOVENA GARDENS, SINGAPORE
Város: SZINGAPÚR
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: SG
E-mail: peter.rohr@cetoriental.com
Telefon: +36 202561207
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13920023
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 105580800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91152000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 42 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 43. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. UKRAJNA kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2016/07/23 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KALECO DIS TICARET VE DANISMANLIK A.S.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KOCKAYA MASLAK NO.1. PLAZA. KAT: 19 MASLAK,
Város: ISZTANBUL
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország:
E-mail: akaya@kaleco.com.tr
Telefon: +90 2122907570
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +90 2122907571
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 121824000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121824000
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 44. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK kereskedőházi partner iroda kialakítása,
működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/01 (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: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRONG & UNIQUE LLC
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: METROPOLIS TOWER 416., BUSINESS BAY
Város: DUBAI
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: AE
E-mail: mazuk.tamas@strongandunique.com
Telefon: +97 1529605409
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 142128000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 127152000
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: 45. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. USA-KELET kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/01 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: FB INTERNATIONAL LLC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 333 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 1117
Város: CHICAGO
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: US
E-mail: fbonvoisin@fbintllc.com
Telefon: +1 3122365555
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: 152280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 152280000
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: 46. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. USA-NYUGAT kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
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:
2016/08/01 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SYNCOPE PROJECT BEFEKTETŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT ÉS TC&C TÁVKÖZLÉS ÉS
SZÁMÍTÁSTECHNIKA KFT KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KÁLMÁN IMRE UTCA 1.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@syncope.hu
Telefon: +36 30 5670707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TC & C Távközlés és Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
E-mail: info@syncope.hu
Telefon: +36 30 5670707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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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: 152280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150816000
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: 47. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. VIETNÁM kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SKC ASEAN KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: NÉPFÜRDŐ U. 22.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: zsuzsanna.nagy@skc-tradehouse.com
Telefon: +36 708660753
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: 129268800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117504000
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: 48. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. SZUBSZAHARA RÉGIÓBAN kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése,
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üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGYAR ETIÓP KERESKEDŐHÁZ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: ADY ENDRE U. 19.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: info@africatrade.hu
Telefon: +36 308703598
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: 275457600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 273600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 49 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 3427 (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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 50. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. ICT KOMPETENCIA KÖZPONT kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SYNCOPE PROJECT BEFEKTETŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT ÉS TC&C TÁVKÖZLÉS ÉS
SZÁMÍTÁSTECHNIKA KFT KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KÁLMÁN IMRE UTCA 1.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@syncope.hu
Telefon: +36 30 5670707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TC & C Távközlés és Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
E-mail: info@syncope.hu
Telefon: +36 30 5670707
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: 136036800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134016000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 51. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. AFT KOMPETENCIA KÖZPONT kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/23 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEKONG TRADING MAGYAR-KAMBODZSAI KERESKEDŐHÁZ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: LÖVŐHÁZ U. 2-6.
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Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: korintus@mekongtrading.asia
Telefon: +36 12240180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12024770
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 136036800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 136036800
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: 52. Elnevezés: Szolgáltatási Szerződés - MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. CIG KOMPETENCIA KÖZPONT kialakítása, működtetése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/13 (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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGYAR TRADE HOUSE LLC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CHINGELTEI DISTRICT 1ST., KHOROO, 1ST 40 MYANGAT, 15 DOOR 10.
Város: ULÁNBÁTOR
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 0000
Ország: MN
E-mail: info@tradehouse.mn
Telefon: +94 688114211
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 136036800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44. részben jogorvoslati eljárás 2016.08.23. napján kelt végzéssel elutasításra került D738/2016
iktatószámon.
ALVÁLLAKOZÓ:7.r:kereskedelmi koordinátor feladat ellátása
10.r.:nemzetközi kereskedelmi tevékenység végzése, kereskedelmi ügyletek bonyolítása export import vonatkozásában, fordítás
11.r.: nemzetközi kereskedelmi tevékenység végzése, kereskedelmi ügyletek bonyolítása export
- import vonatkozásában, fordítás
12.r:kereskedelmi koordinátor; nemzetközi adó és jogi tanácsadó
14.r:Ecuadori partnerek felkutatása, tanácsadás az üzletkötésben; ügynöki tevékenység végzése,
tanácsadás, piackutatás
15.r:sajtólisták készítése, rendszerezése, frissítése; helyi üzletemberekkel interjú készítése
19.r: piackutatás,statisztikai elemzések
39.r:piackutatás,jogi és üzletviteli tanácsadás
45.r:üzleti tanácsadás, piackutatás, marketing
47.r:irodabérlet,üzemeltetés;kereskedelmi koordinátor
48.r:üzleti tanácsadás
8,24,26,42,49 RÉSZEKBEN NEM ÉRKEZETT AJÁNLAT.2.,3.ÉRVÉNYTELEN AJÁNLATOK
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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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: Kozbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/15 (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
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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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