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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:15239/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Háztechnikai feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001016752022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Vargáné Kampós Gyöngyi

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

http://www.sopronigyogykozpont.hu

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036
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50000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016752022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016752022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Bartalis Irén

bartalis.iren@syntron.hu

http://www.sopronigyogykozpont.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egészségügy

Háztechnikai feladatok ellátása

EKR001016752022
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

Háztechnikai feladatok ellátása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére. 

Háztechnikai feladatok ellátása

9400 Sopron, Győri út 15.

Háztechnikai rendszer működtetésére, ügyeleti - készenléti szolgálat biztosítása vállalkozási szerződés keretében Ajánlatkérő 9400 
Sopron, Győri út 15. szám alatti székhelyén 12 hónap időtartamra a műszaki leírásban foglaltak szerint.  
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírás, a Közbeszerzési dokumentumok 1.sz. mellékletben meghatározott épületek, illetve az 
épületek üzemeltetéséhez tartozó berendezéseinek (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. melléklet Berendezések) folyamatos 
üzemmódban történő üzemeltetése és az ehhez szükséges szakfelügyelet biztosítása. 
1.        Átalánydíjas üzemeltetés, ezen belül: 
1.1.          Orvosi gáz, sűrített levegő és vákuum rendszerek, berendezések üzemeltetése 
1.2.          Klíma és szellőző rendszerek, hálózatok, berendezések üzemeltetése 
1.3.          Épületfelügyelet figyelésének biztosítása 24 órában 
1.4.        Ügyeleti és készenléti szolgálat 
2.        Kisebb üzemzavarok és hibaelhárítások elvégzése 
Rendkívüli esetben plusz ügyelet/készenlét biztosítása szükséges, melyet 24 órával előtte telefonon (majd írásban megerősítve) 
Ajánlatkérő jelez. 
3.         
Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. 
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza. 

Igen

Igen

2. Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott villamosmérnök 
híradástechnikai szakirányú végzettséggel rendelkező szakember egészségügyi 
intézmény üzemeltetésében szerzett tapasztalata (0-36 hónap)

5

3. Az M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott villanyszerelő szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

5

4. Az M.1.3. alkalmassági követelményre bemutatott nyomástartó edénygépész 5
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Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. 
§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.  
Kizáró okok igazolása: 
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A feladat komplexitása és a kórház biztonsága érdekében csak minden részterületre kiterjedő 
egységes ajánlat adható, részajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

végzettséggel rendelkező szakember egészségügyi intézmény üzemeltetésében 
szerzett tapasztalata (0-36 hónap)

5. Az M.1.4. alkalmassági követelményre bemutatott elektroműszerész 
végzettséggel rendelkező szakember bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

5

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 
M.1.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki villamosmérnök híradástechnikai szakirány végzettséggel rendelkezik 
M.1.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki villanyszerelő végzettséggel és legalább két év egészségügyi intézmény üzemeltetésében 
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik 
M.1.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki nyomástartó edénygépész végzettséggel rendelkezik 
M.1.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki elektroműszerész végzettséggel és legalább két év egészségügyi intézmény üzemeltetésében 
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, a szakemberek közötti átfedés nem megengedett. 
 
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdés, 67. § (3) bekezdés, 69. (11)-(11a) bekezdés, 
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltakra. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel kéri a szakemberek vonatkozásában az ajánlat részeként a végzettség
/képzettség, valamint a szakmai önéletrajz benyújtását. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésének 
megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-
ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. 
 
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 
69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező: 
 
M.1.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembereknek a 
megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a 
teljesítésbe. 
Csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint az előírt végzettséget igazoló okirat 
másolatát. 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. ( a továbbiakban Kr.) II. 
fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. 
rendelkezéseire. 
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) 
bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). 
Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetébenajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya 
alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire. 

Nem

Nem
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

NemAz ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

NemIgénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. 
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be a Kbt. 27/A.§ -
al összhangban. 
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (5)–(6) bek., a Ptk. 6:130. § 3) bek. 
alapján történik, , tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A 
késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak. A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési 
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1.Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR 
használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti 
kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott 
dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.  
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó 
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek.  alapján vizsgálja. 
3.) Az értékelés módszere Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány. 13. Értékelés: 1. ajánlati ár: fordított 
arányosítás, 2., 3., 4., 5.egyenes arányosítás. Adható pontszám alsó-felső határa: 0–10. 
 
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen 
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. 
5.) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont 
vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg. 
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért. 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4) bekezdése 
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban 
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2022.08.22 09:00

HU

2022.08.22 11:00

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§ (1b), (1c) bekezdés alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el 
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Nem

Nem

Igen

Igen
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

+36 18828593Fax:https://www.kozbeszerzes.hu/Internetcím: (URL)

+36 18828594Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5.Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságaHivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar 
nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja. 
8.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 50.000.000 Ft/év és min. 10.000.000 Ft/káresemény mértékű Általános 
felelősségbiztosítást kell kötnie, kiegészítve: orvosi gáz, sűrített levegő vákuum rendszerek hálózatok, berendezések üzemeltetése, 
tevékenységre vonatkozóan, mely  felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell a szerződéskötés időpontjában. E 
kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. 
9.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem 
önálló AT vonatkozásában. 
10.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
11.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
12.) Az AK nem teszi lehetővé, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek) 
13.) AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. 
14.) Ajánlatnak tartalmaznia kell: 
– a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap),  
– a következő nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek. szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), 
Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyilatkozat a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 73. § (4)–(5) bek. szerint. 
– következő dokumentumokat másolatban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 
9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. 
szerint);  
-Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat. 
15.) AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza. 
16.) Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik. 
17.) Jogutódlás figyelembevétele: Kbt. 65. § (11) bek. szerint. 
18.) Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint. 
19.) FAKSZ: Bartalis Irén, 00778 
13.) Bontó feltétel: „Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § 
(2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított 
közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös 
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont 
közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos 
következménye nem származhat.” 
14.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 
Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az 
átláthatóságról. 
20) Ajánlatkérő 2022. augusztus 10. napján 13:00 órakor helyszíni bejárást tart. A találkozó helye: 9400 Sopron, Győri út 15., III. 
épület porta.  Felhívjuk a figyelmet, hogy ajánlatkérő a helyszíni bejárás alkalmával konzultációt nem tart, ajánlattevők kiegészítő 
tájékoztatás kérés keretében, írásban az EKR rendszerén keresztül tehetik fel kérdéseiket.  
21. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, 424
/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok irányadók. 
22. Ajánlattevőknek az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti kizáró ok (A Tanács (EU) 2022/576 
Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833
/2014/EU rendelet módosításáról) vonatkozásában az ajánlat részeként nyilatkozni szükséges.   

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
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