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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789257203
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3. 3340/2
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Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajtay Anikó
Telefon: +36 76513797
E-mail: bajtay.aniko@bacs.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: 15789233241
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sára Botond
Telefon: +36 13285862
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789350241
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnai Richárd
Telefon: +36 13285812
E-mail: pest@pest.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL):
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Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789295207
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon László
Telefon: +36 22526900
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789336211
Postai cím: Bárdos László Utca 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kancz Csaba
Telefon: +36 34515100
E-mail: hivatal@komarom.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789415219
Postai cím: Megyeház Tér 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Szabolcs
Telefon: +36 88620051
E-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu
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Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789305208
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széles Sándor
Telefon: +36 96795679
E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789408218
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Bertalan
Telefon: +36 94517106
E-mail: kormanyhivatal@vas.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Zala Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789422220
Postai cím: Kosztolányi Dezső Utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sifter Rózsa
Telefon: +36 92507700
E-mail: hivatal@zala.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789240202
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Zoltán
Telefon: +36 72507000
E-mail: hivatal@baranya.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789367214
Postai cím: Nagy Imre Tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Neszményi Zsolt
Telefon: +36 82502608
E-mail: kozbeszerzes@somogy.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789398217
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Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Kálmán
Telefon: +36 74529871
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789271205
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Alaszkai Zoltán
Telefon: +36 46512901
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789329210
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pajtók Gábor
Telefon: +36 36521500
E-mail: titkarsag@heves.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789343212
Postai cím: Zemlinszky Rezső Út 9
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Sándor
Telefon: +36 32620702
E-mail: hivatal@nograd.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789312209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Róbert
Telefon: +36 52504100
E-mail: hivatal@hajdu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789381213
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berkó Attila
Telefon: +36 56795764
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E-mail: titkarsag@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789374215
Postai cím: Hősök Tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Román István
Telefon: +36 42599300
E-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789264204
Postai cím: Derkovits Sor 2
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Árpád
Telefon: +36 66622000
E-mail: vezeto@bekes.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789288206
Postai cím: Rákóczi Tér 1
Város: Szeged
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NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Tünde
Telefon: +36 62562663
E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2014/45/EU irányelvet átültető nemzeti szabályozás
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Hivatkozási szám: EKR000505622021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38550000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Európai Unió és a Tanács 2014/45/EU irányelvét átültető nemzeti szabályozásnak való megfelelés
érdekében történő műszaki rekonstrukció és fejlesztés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1586001400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 2014/45/EU irányelvet átültető nemzeti szabályozás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38550000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

HU11,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU
A teljesítés fő helyszíne: A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (a továbbiakban rövidítve: AK) saját és 19 másik kormányhivatal képviseletében eljárva
kívánja megvalósítani a fővárosi és megyei Kormányhivatalok által üzemeltetett vizsgáló állomások
fejlesztése érdekében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, többször módosított
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5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban ER.) 5. számú mellékletében, illetőleg a gépjárművek
és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/45/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.)
alapján meghatározott műszaki tartalommal, amely korszerűsítésre, rekonstrukcióra és szükség
szerint új eszközök (mérőműszerek) beszerzésére terjed ki a műszaki leírásban részletezettek
szerint.
A rekonstrukció kiterjed továbbá a mobil vizsgálóállomásokra is.
A fentebb hivatkozott jogszabályok változása miatt szükséges új, korszerű tárgyi eszközök
beszerzése, melyeknek a Közúti Központi Információs Rendszerhez történő illeszthetőséggel kell
rendelkezniük.
Főbb mennyiségi adatok, a tárgyi közbeszerzés egyéb főbb jellemzői:
Mobil ellenőrző állomás - személy/teher:
- A vezérlő szoftverrel való kompatibilitás megteremtése, a szükséges informatikai feladatok
elvégzése: 6 db
- A mozgatópadok műszaki állapotfelmérése, szükség szerinti javítása: 6 db
- Szerkezeti vizsgálat és szükség szerinti javítás, mozgató mechanizmus vizsgálata/szükség szerinti
javítása, dízelüzemű áramellátó egység karbantartása: 6 db
- Elektromos vizsgálat és szükség szerinti javítás, érintésvédelmi mérés: 6 db
- Funkciópróbák, biztonsági ellenőrzés: 6 db
- Integrált műhely tachográf tablet a szükséges tartozékaival, a fékpadi illesztéshez szükséges
valamennyi komponensével, kalibrálva, beüzemeléssel, betanítással: 6 db
Mobil ellenőrző állomás - személy
- Szerkezeti vizsgálat és szükség szerinti javítás, mozgató mechanizmus vizsgálata/szükség szerinti
javítása, benzinüzemű áramellátó egység karbantartása: 8 db
- Elektromos vizsgálat és szükség szerinti javítás, érintésvédelmi mérés: 8 db
- Funkciópróbák, biztonsági ellenőrzés: 8 db
- Akkupakk csere: 8 db
Ellenőrző járművek
- Mobil emissziómérő bőrönd gázelemző és füstölésmérő műszerrel, OBD diagnosztikai, továbbá
fordulatszám és olajhőmérséklet mérő műszerrel, ütésálló kofferben szállítva, hitelesítve kalibrálva,
beüzemeléssel, betanítással: 42 db
- Integrált műhely tachográf tablet a szükséges tartozékaival, kalibrálva, beüzemeléssel,
betanítással: 36 db
- Adatletöltő kulcs eszköz szállítása tachográfok és tachográf kártyák ellenőrzéséhez, betanítással:
42 db
- Zajszintmérő készülék szállítása, hitelesítve: 1 db
- Fénymérő műszer szállítása, kalibrálva, betanítással: 2 db
- Kezelőtérbe építhető beltéri bútorzat (irányító asztal, polc, számítógép hordozó/konzol) szállítása,
beépítése: 1 db
- Kezelőtérbe klimatizáló berendezés szállítása, telepítése, beüzemelése: 1 db
- Személy és kishaszon gépjárművek helyszíni (roadside) műszaki megvizsgálásához szükséges,
utánfutóként vontatható mobil vizsgálóállomás szállítása, beüzemeléssel, betanítással: 1 db
- A meglévő, amortizálódott eszköz elszállítása: 1 db
Vizsgasorok vonatkozásában:
Új műszer beszerzés:
- görgős fékpad: 24 db
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- kiegészítő elektronika: 21 db
- lengéscsillapító vizsgáló: 19 db
- futómű mozgatópad: 41db
Betonmedence kialakítás:
- görgős fékpad: 22 db
- lengéscsillapító vizsgáló: 17 db
- futómű mozgatópad: 37 db
Rekonstrukció (elektronika, vezérlés csere)
- görgős fékpad: 36 db
Nem padozatba telepített eszköz:
- Gázelemző-füstölésmérő műszer: 45 db
- Kipufogógáz részecskemérő műszer: 25 db
- OBD leolvasó készülék: 47 db
- Lassulásmérő műszer: 25 db
- Perememelő: 23 db
- Légfékvizsgáló eszközök: 11 db
- Zajszintmérő készülék: 7 db
- Fényszóró ellenőrző készülék: 54 db
- Szivárgás ellenőrző műszer gázüzemű járművekhez: 13 db
Füstelszívás:
- Új kialakítás: 7 db
- Rekonstrukció: 12 db
Aknaszellőzés:
- Új kialakítás: 6 db
- Rekonstrukció: 14 db
Nem padozatba telepített eszköz:
- Hibrid és elektromos járművizsgáló műszer: 26 db
- Tachográf ellenőrző műszer: 25 db
- Fénymérő műszer: 6 db
- Stopperóra: 3 db
- Fékfolyadék forráspont ellenőrző műszer: 26 db
- Pótkocsi csatlakozó ellenőrző műszer: 30 db
- Terhelő-lehúzató szerkezet: 30 db
- Kormányzási erőmérő: 26 db
- Ollós emelő: 1 db
- Ollós emelő javítás, karbantartás: 3 db
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0- max. 12) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
12

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:
- Tervezett kezdés: 2021. szeptember 1. napja. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép
hatályba. AK a szerződés teljesítése érdekében ütemtervet készített, amely a szerződés-tervezet
mellékletét képezi.
- A részajánlati körök kizárásának indoka: AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem
tartja gazdaságilag és műszakilag ésszerűnek, tekintettel arra, hogy a fővárosi és megyei
kormányhivatalok által működtetett vizsgálóállomások (telepített és mobil) egységes tárgyi
berendezéseinek típus-azonosnak kell lenniük a homogén eszközpart kialakítása, a feladatok
összehangolása, valamint az üzemeltetési költségek későbbi csökkentése érdekében. AK előírja,
hogy nyertes AT által telepített berendezéseknek a Közúti Központi Információs Rendszerhez
történő illeszthetőséggel kell rendelkezniük.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az Európai Unió és a Tanács 2014/45/EU irányelvét átültető nemzeti szabályozásnak
való megfelelés érdekében történő műszaki rekonstrukció és fejlesztés előírt határidőben
történő megvalósítása, figyelemmel a 1061/2021. (II.19.) Korm. határozatban foglaltakra. AK
pontos ütemtervet készített az eljárás tárgyát képező eszközök leszállítására és telepítésére,
figyelembe véve a gyártói kapacitásokat, a párhuzamos munkavégzés lehetőségeit , a szükséges
munkaszervezési és ügyféli-rányitási feladatokat, valamint a jelenlegi a műszaki
vizsgálóállomások leterheltségét.
A hivatkozott Korm. hat és az EU irányelv előírásainak betartása érdekében indokolt a gyorsított
eljárás lefolytatása.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 132 - 350226
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2014/45/EU irányelvet átültető nemzeti szabályozás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10349258213
Postai cím: Gomba Utca 4.
Város: Dunaharaszti
14

NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@energotest.hu
Telefon: +36 24501150
Internetcím(ek): (URL) www.energotest.hu
Fax: +36 24501170
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1578766400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1586001400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ENERGOWEST
Járműipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (11988162-2-08); Etalon-M Műszerjavító és Kalibráló
Betéti
Társaság (21247459-2-05); Műszerteszt Első Szegedi Kalibráló Kft. (11097394-2-06); JÁSZKA TRADE
Kft. (26620976-2-13) igénybe vétele alvállalkozóként telepítési gödör kialakítása, továbbá a
berendezések helyszíni telepítésére és beüzemelésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
címe: 2330 Dunaharaszti, Gomba utca 4.
adószáma: 10349258-2-13
Érvényes és nyertes ajánlat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
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(maximum 500 szóban)
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